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Trong 6 tháng đầu năm 2016, các cấp, các 
ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã quan 
tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 
và đã đạt được kết quả đáng khích lệ, góp phần 
quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội tại địa phương. Những kết quả 
nổi bật thể hiện: 

Một là, về công tác chỉ đạo, thực hiện 
Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản 
quy định chi tiết

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch 
số 437/KH-UBND ngày 31/12/2015 về quản lý 
công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính năm 2016. Trên cơ sở Kế hoạch của 
Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành, địa phương đã 
ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện như: Công 
an tỉnh Bắc Kạn ban hành Chương trình số 82/
CTr-CAT-PV11 ngày 08/3/2016 về công tác quản 
lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính năm 2016 trong lực lượng 
Công an; 8/8 huyện, thành phố ban hành kế 
hoạch về quản lý công tác thi hành pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính năm 2016... Đồng thời, 
các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích 
cực quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội 
dung cơ bản của pháp luật xử lý vi phạm hành 
chính tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 
của đơn vị, người dân trên địa bàn tỉnh thông 
qua các hình thức như: Kiểm tra, ban hành các 
văn bản hướng dẫn việc xử lý vi phạm hành 
chính; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính…

Các cơ quan tư pháp địa phương đã tích 
cực tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp 
trong tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các 
vụ việc vi phạm hành chính phức tạp. Nhiều địa 
phương cấp huyện giao cho Phòng Tư pháp 
tham gia ý kiến đối với các vụ việc xử phạt vi 

phạm hành chính trước khi ra quyết định như: 
Phòng Tư pháp thành phố tham gia ý kiến với 
05 vụ việc; Phòng Tư pháp huyện Chợ Đồn tham 
gia ý kiến với 01 vụ việc, Phòng Tư pháp huyện 
Ngân Sơn tham gia ý kiến với 01 vụ việc, Phòng 
Tư pháp huyện Ba Bể tham gia ý kiến với 01 vụ 
việc... Tại cấp tỉnh, Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến 
với 08 vụ việc về xử phạt vi phạm hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh.

Thứ hai, về tình hình thi hành pháp luật 
trong xử phạt vi phạm hành chính

Tính từ ngày 01/10/2015 đến 31/3/2016, 
trên địa bàn tỉnh có tổng số 12.241 vụ vi phạm 
hành chính bị phát hiện và xử phạt, tăng so với 
cùng kỳ năm 2015 là 607 vụ; với tổng số tiền 
phạt thu được là 8.476.233.400 đồng, giảm so 
với cùng kỳ năm 2015 là 431.445.025 đồng. Qua 
thu thập số liệu thống kê, các hành vi vi phạm 
chủ yếu trong các lĩnh vực: An toàn giao thông; 
an ninh trật tự; lâm nghiệp; vệ sinh an toàn thực 
phẩm; khoáng sản; thương mại; hoạt động vận 
tải đường bộ…Cụ thể: Trong lĩnh vực giao thông 
vận tải có 7.657 trường hợp bị xử lý vi phạm hành 
chính, thu số tiền phạt là 3.176.884.000 đồng; 
lĩnh vực trật tự an toàn xã hội có 334 vụ việc 
với 473 đối tượng, 35 tổ chức bị xử lý vi phạm 
hành chính, thu số tiền phạt là 997.665.000 
đồng; lĩnh vực nông - lâm nghiệp có 268 vụ xử 
lý vi phạm hành chính, thu số tiền phạt lên là 
2.172.454.400 đồng; lĩnh vực thương mại có 123 
vụ xử lý vi phạm hành chính, thu số tiền phạt là 
407.933.000 đồng.

Bên cạnh việc áp dụng hình thức xử phạt 
chính là phạt tiền, cơ quan chức năng đã áp 
dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: Tước 
quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
có thời hạn, tịch thu tang vật vi phạm hành 
chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm 

CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
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hành chính... Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh 
đã tạm giữ 01 tàu cuốc, 02 thuyền sắt, 629 xe mô 
tô, 21 xe ô tô, 32,55m3 gỗ các loại, 400 bao thuốc 
lá, 44 khẩu súng (súng tự chế, súng cồn), 17 viên 
đạn, 01 nòng súng, tước giấy phép lái xe có thời 
hạn 243 trường hợp; kiểm tra cân trọng tải đối 
với 2.187 xe, phát hiện 120 xe vi phạm, đã yêu 
cầu hạ tải 601,012 tấn... 

Thứ ba, về tình hình thi hành pháp luật 
trong áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Việc áp dụng các biện pháp xử lý hành 
chính được các cấp, các ngành quan tâm thực 
hiện đúng trình tự thủ tục quy định tại Luật Xử lý 
vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn 
thi hành. Các cấp, các ngành đã chủ động phối 
hợp chặt chẽ, đảm bảo áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính đúng trình tự pháp luật; trong quá 
trình xử lý hành chính đã kết hợp với công tác 
tuyên truyền, giáo dục để người dân nâng cao 
nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, 
góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, trên toàn 
tỉnh đã xử lý 334 vụ việc với 473 đối tượng, 35 
tổ chức vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội (tăng so với cùng kỳ năm trước là 96 
vụ). Trong đó, các cấp, các ngành đã lập hồ sơ 
đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 
với 76 trường hợp (Công an tỉnh lập hồ sơ đề 
nghị áp dụng 50 trường hợp, huyện Ngân Sơn 
23 trường hợp, huyện Chợ Mới 03 trường hợp) 
và có 72 trường hợp bị áp dụng các biện pháp 
này (tăng thêm 54 trường hợp so với cùng kỳ). 
Cụ thể: Có 66 trường hợp bị áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 06 trường hợp 
bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ cở giáo dục bắt 
buộc và không có trường hợp nào áp dụng biện 
pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công 
tác thi hành pháp luật về xử lý hành chính trên 
địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất 
định như: Công tác tuyên truyền, phổ biến các 
quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan, 
đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến 

tại địa phương còn chưa đa dạng về hình thức 
tuyên truyền để phù hợp với từng nhóm đối 
tượng; việc chấp hành các quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính chưa được triệt để, một số 
vụ việc vi phạm sau khi đã có quyết định xử lý 
hành chính nhưng đối tượng không chấp hành 
hoặc cố tình lẩn tránh (hiện nay vẫn còn 291 
quyết định xử phạt vi phạm hành chính chưa 
được thi hành); các đối tượng bị xử phạt không 
chấp hành nộp tiền phạt theo thời hạn ghi trong 
quyết định xử phạt; các quy định của pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính còn chồng chéo, 
mâu thuẫn, chưa sát với thực tiễn thi hành; hệ 
thống biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính 
còn bất cập và khó áp dụng; việc chấp hành chế 
độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương 
chưa kịp thời, nội dung báo cáo chưa đầy đủ 
theo yêu cầu, do đó đã ảnh hưởng đến việc tổng 
hợp, đánh giá kết quả thực hiện.

Do đó, trong thời gian tới, để nâng cao 
hơn nữa hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành 
chính trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm thiểu 
và ngăn ngừa các vi phạm hành chính, các cấp, 
các ngành và địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh 
việc thực hiện một số giải pháp như: Tăng cường 
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 
luật; thường xuyên tập huấn chuyên sâu về kiến 
thức, kỹ năng, kinh nghiệm về xử lý vi phạm 
hành chính trong các lĩnh vực cho cán bộ, công 
chức và người có thẩm quyền thực hiện nhiệm 
vụ xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; tăng 
cường công tác kiểm tra, thanh tra; tăng cường 
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị, vai trò tham mưu, giúp việc 
của cơ quan Tư pháp, Công an; chú trọng, quan 
tâm đến vấn đề kinh phí, trang thiết bị, tổ chức 
bộ máy, biên chế nhân sự làm công tác xử lý vi 
phạm hành chính; thực hiện đánh giá tính khả 
thi của các quy định pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính, trên cơ sở đó kiến nghị cấp có thẩm 
quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi 
phạm hành chính./.

NGUYỄN HÒA
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Tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu xung quỹ nhà nước.

Thứ nhất, về sửa đổi, bổ 
sung quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính

Tại Khoản 3, Điều 18 Luật 
Xử lý vi phạm hành chính (Luật 
XLVPHC) quy định trách nhiệm 
của thủ trưởng cơ quan, đơn 
vị trong công tác xử lý vi phạm 
hành chính: “Trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
cấp, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền xử lý vi phạm hành 
chính có trách nhiệm phát hiện 
quyết định về xử lý vi phạm hành 
chính do mình hoặc cấp dưới ban 
hành có sai sót và phải kịp thời 
sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, 
ban hành quyết định mới theo 
thẩm quyền”.

Luật có quy định về quyền 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
quyết định mới của cơ quan, 
người có thẩm quyền, nhưng lại 

chưa có quy định cụ thể những 
vấn đề, nội dung nào cần được 
sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Bởi 
có những trường hợp sửa đổi do 
lỗi phát hành, đánh máy hoặc cơ 
sở pháp lý ra quyết định xử phạt 
hoặc mô tả đặc điểm của tài sản 
tịch thu chưa cụ thể thì việc sửa 
đổi, bổ sung là hợp lý. Tuy nhiên, 
nếu sửa đổi, bổ sung mà thay đổi 
căn bản quyết định xử phạt như 

tăng nặng trách nhiệm hành 
chính cho người vi phạm thì là 
điều rất khó khăn, phức tạp. Mặt 
khác, nếu thay đổi, bổ sung hoặc 
hủy bỏ quyết định thì hiệu lực 
thi hành quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính được tính từ 
thời điểm nào là phù hợp. Đây 
là vấn đề cần được quy định và 
làm rõ.

Thứ hai, về thời điểm 
lập biên bản xử phạt vi phạm 
hành chính

Khoản 1 Điều 58 Luật 
XLVPHC quy định việc lập biên 
bản vi phạm hành chính “Khi phát 
hiện vi phạm hành chính thuộc 
lĩnh vực quản lý của mình, người 
có thẩm quyền đang thi hành công 
vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ 
trường hợp xử phạt không lập biên 
bản theo quy định tại khoản 1 Điều 
56 của Luật này”.

Ngày 20/6/2012, Quốc hội đã ban hành Luật Xử lý vi 
phạm hành chính; ngày 19/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị 
định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Sau 4 năm tổ 
chức thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản 
hướng dẫn thi hành đã đạt được những kết quả nhất định, cơ 
bản đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên, trong 
quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật và áp dụng 
pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính vẫn còn những khó 
khăn, vướng mắc nhất định, từ đó đòi hỏi phải được xem xét 
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT



4 Baûn tin Tö phaùp Baéc Kaïn

Với quy định đã được trích 
dẫn trên, thấy rằng chưa quy 
định thời điểm cụ thể lập biên 
bản vi phạm hành chính mà chỉ 
quy định chung chung “phải kịp 
thời lập”. Vậy “kịp thời” được ước 
lượng là khoảng thời gian bao 
nhiêu lâu, đây là quy định mang 
tính định tính mà chưa có định 
lượng cụ thể, từ đó dẫn đến 
nhiều cách hiểu khác nhau về 
thời điểm lập biên bản vi phạm 
hành chính và đây cũng có thể 
là những nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng tiêu cực trong thi 
hành pháp luật về xử phạt vi 
phạm hành chính, đặc biệt là 
các vụ việc vi phạm hành chính 
thuộc trường hợp phức tạp, 
trường hợp giải trình. 

Có thể đưa ra dẫn chứng 
một tình huống trong lĩnh vực 
lâm sản như sau:

Ngày 01/01/2016, anh 
Nguyễn Văn A đang điều khiển 
xe ôtô biển kiểm soát 20L-2016, 
khi đi qua trạm kiểm lâm thì bị 
lực lượng kiểm lâm yêu cầu dừng 
xe và kiểm tra (do lực lượng 
kiểm lâm nhận được tin báo 
anh Nguyễn Văn A vận chuyển 
lâm sản trái phép). Khi tiến hành 
kiểm tra, lực lượng kiểm lâm 
phát hiện trên thùng xe ôtô có 
13m3 gỗ xẻ thuộc nhóm IIA. Lực 
lượng kiểm lâm đề nghị anh A 
xuất trình giấy tờ để chứng minh 
nguồn gốc lâm sản. Tuy nhiên, 
tại thời điểm kiểm tra anh A 
chưa xuất trình được giấy tờ để 
chứng minh nguồn gốc lâm sản 
đang vận chuyển mà khai đây là 
gỗ hợp pháp được mua qua đấu 
giá, sau đó 3 ngày sau anh A xuất 

trình cho lực lượng kiểm lâm 01 
bộ hồ sơ gỗ gồm: Hóa đơn bán 
hàng có ghi cụ thể khối lượng 
gỗ; 01 bản lý lịch gỗ nhưng 
không có xác nhận của cơ quan 
kiểm lâm. 

Đối với tình huống trên có 
hai trường hợp có thể xảy ra:

- Trường hợp thứ nhất: Lực 
lượng kiểm lâm lập ngay biên 
bản vi phạm hành chính, tạm giữ 
tang vật, phương tiện vi phạm. 
Sau đó phối hợp với các cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền để xác 
minh hành vi vi phạm (xác minh 
nguồn gốc gỗ). Qua xác minh, 
thu thập tài liệu của lực lượng 
kiểm lâm thấy rằng khối lượng 
gỗ do anh A vận chuyển có 
nguồn gốc rõ ràng (gỗ mua qua 
đấu giá).

Như vậy, trong trường hợp 
này sẽ xảy ra tình trạng mặc dù đã 
lập biên bản vi phạm hành chính 
nhưng không thể ra quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính, do 
việc vận chuyển lâm sản của anh 
A là hợp pháp. Trong khi đó theo 
quy định tại Điều 65 Luật XLVPHC 
về những trường hợp không ra 
quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính lại không rơi vào trường 
hợp trên, nghĩa là đã lập biên bản 
vi phạm hành chính là phải ra 
quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính. Đó là chưa tính đến việc 
lực lượng kiểm lâm đang tạm giữ 
phương tiện (ô tô) của anh A và 
anh A hoàn toàn có quyền kiến 
nghị yêu cầu bồi thường về hành 
vi hành chính này.

- Trường hợp thứ hai (giả sử 
anh A không xuất trình được giấy 

tờ gì và chỉ khai là gỗ hợp pháp, 
qua đấu giá): Lực lượng kiểm 
lâm chưa lập biên bản vi phạm 
hành chính mà chỉ lập biên bản 
xác nhận vụ việc (không phải là 
biên bản vi phạm hành chính). 
Sau khi lập biên bản xác nhận 
vụ việc, tiến hành kiểm tra, xác 
minh nguồn gốc lâm sản. Sau 
khi xác minh vụ việc, thu thập 
tài liệu để chứng minh hành vi 
vi phạm thì thấy rằng hành vi 
vận chuyển lâm sản của anh A 
là trái pháp luật (không có cơ sở 
để chứng minh nguồn gốc gỗ là 
hợp pháp) và tiến hành lập biên 
bản vi phạm hành chính, sau đó 
ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính.

Trên thực tiễn trường hợp 
này rất dễ xảy ra tiêu cực và thông 
đồng giữa người có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính và người 
hoặc tổ chức vi phạm hành chính, 
đặc biệt là ranh giới giữa vi phạm 
pháp luật về hành chính và vi 
phạm pháp luật về hình sự rất gần.

Như vậy, với trường hợp 
này nếu lập biên bản vi phạm 
anh A có thể bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự do vượt mức tối 
đa của khung xử phạt vi phạm 
hành chính. Tuy nhiên, nếu chưa 
lập biên bản vi phạm ngay thì có 
thể giữa người có thẩm quyền 
xử phạt và người vi phạm thỏa 
thuận và kiểm đếm lại khối lượng 
vận chuyển trái phép xuống 
khung để xử phạt hành chính (ví 
dụ còn 7m3 gỗ) và như vậy chỉ có 
thể xử lý về hành chính.

Do đó, cần phải quy định rõ 
ràng về thời điểm lập biên bản vi 
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phạm hành chính để tránh tình 
trạng hiểu và vận dụng khác 
nhau trong thi hành pháp luật.

Thứ ba, về nộp tiền phạt 
nhiều lần

Khoản 2 Điều 79 Luật 
XLVPHC quy định:

“Thời hạn nộp tiền phạt 
nhiều lần không quá 06 tháng, 
kể từ ngày quyết định xử phạt có 
hiệu lực; số lần nộp tiền phạt tối 
đa không quá 03 lần.

Mức nộp phạt lần thứ nhất 
tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt”.

Mục đích của việc quy định 
nộp tiền phạt nhiều lần là nhằm 
đảm bảo quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính được thi hành 
trên thực tiễn và tạo điều kiện 
thuận lợi cho người vi phạm 
trong thi hành quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính khi có 
khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên, 
với quy định “cứng nhắc” là “Mức 
nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 
40% tổng số tiền phạt” dẫn đến 
trong thực tiễn áp dụng tính 
khả thi không cao, không thi 
hành được quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính, thậm chí hết 
thời hiệu thi hành quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính. 

Bởi, trên thực tiễn nhiều 
trường hợp người vi phạm do 
có khó khăn về kinh tế và đề 
nghị nộp tiền phạt nhưng lại 
không đủ so với số tiền “40%” 
nên dẫn đến cơ quan có thẩm 
quyền được giao nhiệm vụ thu 
tiền phạt cũng không có cơ 
sở. Do đó, trường hợp này nên 
chăng quy định theo hướng 
không quy định mức nộp tiền 

phạt tối thiểu, mà nếu người 
vi phạm đủ điều kiện để nộp 
tiền phạt nhiều lần là có thể 
thi hành, miễn là vẫn thi hành 
được quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính trong thời 
hạn quy định.

Thứ tư, quy định về giải trình 
Điều 61 Luật XLVPHC quy 

định về quyền giải trình của cá 
nhân, tổ chức vi phạm và trách 
nhiệm của cơ quan tiến hành 
xử phạt phải xem xét ý kiến giải 
trình của người vi phạm, phải 
tiến hành xác minh hành vi đối 
tượng vi phạm trước khi ra quyết 
định xử phạt như sau: 

“Đối với hành vi vi phạm 
hành chính mà pháp luật quy 
định áp dụng hình thức xử phạt 
tước quyền sử dụng giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề có thời hạn 
hoặc đình chỉ hoạt động có thời 
hạn hoặc áp dụng mức phạt tiền 
tối đa của khung tiền phạt đối với 
hành vi đó từ 15.000.000 đồng trở 
lên đối với cá nhân, từ 30.000.000 
đồng trở lên đối với tổ chức thì cá 
nhân, tổ chức vi phạm có quyền 
giải trình trực tiếp hoặc bằng văn 
bản với người có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính...”

Có thể nói đây là quy định 
hợp lý, là điểm tiến bộ của pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính 
nhằm hướng tới mở rộng dân 
chủ, bảo vệ tốt hơn các quyền, 
lợi ích chính đáng của cá nhân, 
tổ chức và hạn chế bớt việc 
khiếu nại; mặt khác để các chủ 
thể có liên quan được quyền thể 
hiện quan điểm của mình, tạo cơ 
chế để người bị đề nghị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính có 
cơ hội để tự bảo vệ quyền và lợi 
ích của mình hoặc nhờ người 
đại diện hoặc luật sư. Tuy nhiên, 
vẫn còn những bất cập của quy 
định này, đó là trong trường 
hợp cá nhân, tổ chức nếu bị 
áp dụng biện pháp tịch thu 
tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính hoặc phương tiện 
sử dụng  trong vi phạm hành 
chính sẽ không được quyền 
giải trình là sự bất hợp lý, gây 
thiệt thòi rất lớn cho những đối 
tượng bị áp dụng biện pháp 
tịch thu tang vật, phương tiện 
vi phạm hành chính. Trong 
nhiều trường hợp, thậm chí 
tang vật phương tiện còn có 
giá trị lớn hơn gấp nhiều lần so 
với số tiền bị xử phạt là 15 triệu 
đồng hay 30 triệu đồng. 

 Vì vậy, đây có thể được coi 
là một thiếu sót trong việc liệt kê 
các trường hợp được áp dụng 
quyền giải trình của cá nhân, tổ 
chức vi phạm, cần sớm được bổ 
sung nhằm hoàn thiện quy định 
pháp luật về xử phạt và bảo vệ 
quyền, lợi ích chính đáng của cá 
nhân, tổ chức.

Với những vướng mắc, bất 
cập trên đây, thiết nghĩ cần phải 
xem xét việc sửa đổi, bổ sung các 
quy định về xử lý vi phạm hành 
chính để đảm bảo phù hợp với 
thực tiễn áp dụng pháp luật, 
qua đó góp phần đảm bảo hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước 
thông qua việc xử lý vi phạm 
hành chính đối với cá nhân, tổ 
chức có các hành vi vi phạm./.

NGUYỄN HÒA
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Luật Xử lý vi phạm hành 
chính, được Quốc hội nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 
thông qua ngày 20/6/2012 (Luật 
XLVPHC), có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/7/2013, thay thế Pháp 
lệnh Xử lý vi phạm hành chính 
năm 2002 (sửa đổi, bổ sung 
năm 2008). Đây là một đạo luật 
rất quan trọng, là cơ sở pháp lý 
góp phần bảo đảm trật tự, kỷ 
cương quản lý hành chính, an 
ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
công dân, tổ chức, đồng thời 
giáo dục mọi người ý thức tuân 
thủ pháp luật. Để thực hiện các 
quy định của Luật XLVPHC, trên 
từng lĩnh vực cụ thể Chính phủ 
đã ban hành Nghị định quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành và theo thẩm quyền Bộ 
và cơ quan ngang bộ cũng đã 
ban hành các Thông tư, Quyết 
định cụ thể hóa nội dung quy 
định của Nghị định, nhằm 
thống nhất về nhận thức và 
áp dụng trong thực tiễn tạo 
điều kiện thuận lợi hơn hoạt 
động đấu tranh phòng, chống 
vi phạm pháp luật hành chính. 
Tuy nhiên, trong quá trình thực 
hiện các quy định của Luật 
XLVPHC và các văn bản hướng 
dẫn thi hành trên một số lĩnh 
vực đã bộc lộ những vướng 

mắc, bất cập, khó áp dụng thực 
tiễn, đặc biệt là việc áp dụng 
các biện pháp xử lý hành chính. 
Trong khuôn khổ bài viết này, 
xin đưa ra một số vấn đề sau:

Đối với biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn 

Giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn là biện pháp có tính 
chất tiền đề cho việc áp dụng 
các biện pháp xử lý hành chính 
khác như: đưa vào trường giáo 
dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục 
bắt buộc và đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc. Qua 02 năm 
thực hiện, một số quy định của 
Nghị định số 111/2013/NĐ-CP 
ngày 30/9/2013 của Chính phủ 
quy định chế độ áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn đã 
bộc lộ những hạn chế, vướng 
mắc, đòi hỏi phải được sửa đổi, 
bổ sung để phù hợp với thực 
tiễn. Ngày 29/06/2016, Chính 
phủ ban hành Nghị định số 
56/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị 
định số 111/2013/NĐ-CP ngày 
30/9/2013 của Chính phủ quy 
định chế độ áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn 
(Nghị định có hiệu lực từ ngày 
15/8/2016).

Theo đó, một số nội dung 
tại Nghị định số 111/2013/NĐ-

CP đã được sửa đổi như quy 
định về đối tượng áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn; quy 
định về việc “trong 06 tháng đã 
ít nhất hai lần bị xử phạt vi phạm 
hành chính”; quy định về việc 
hoãn cuộc họp tư vấn xem xét, 
quyết định áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn…; đặc biệt là 
các quy định về thời gian, trình 
tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị 
áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn. Tuy nhiên, một số nội 
dung quy định tại Nghị định số 
56/2016/NĐ-CP vẫn chưa phù 
hợp với thực tiễn, thậm chí còn 
gây khó khăn hơn trong việc 
áp dụng biện pháp này. Cụ thể: 
Sửa đổi, bổ sung các điểm c, đ 
khoản 2 Điều 4 như sau: Nếu 
như theo quy định tại Nghị 
định số 111/2013/NĐ-CP thì 
đối tượng bị áp dụng là “trong 
06 tháng đã ít nhất hai lần bị 
xử phạt vi phạm hành chính về 
hành vi vi phạm…” thì quy định 
tại Nghị định 56/2016/NĐ-CP 
“06 tháng đã hai lần bị xử phạt 
vi phạm hành chính về hành vi 
vi phạm mà lại tiếp tục thực hiện 
một trong các hành vi nêu trên 
đến lần thứ ba và đã bị lập biên 
bản vi phạm…”. Như vậy, có thể 
thấy quy định thêm hành vi 

 
 

CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
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thứ ba và phải bị lập biên bản 
vi phạm hành chính về hành 
vi đó gây khó khăn trong quá 
trình thực hiện. Bởi lẽ, giới hạn 
về thời gian (06 tháng) mà tới 
03 lần vi phạm mới bị áp dụng 
thì rất khó thực hiện. 

Đối với biện pháp đưa 
vào trường giáo dưỡng; cơ sở 
giáo dục bắt buộc

Đưa vào cơ sở giáo dục 
bắt buộc, đưa vào trường giáo 
dưỡng là các biện pháp xử lý 
hành chính áp dụng đối với 
cá nhân có hành vi  vi phạm 
pháp luật  về an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội nhưng chưa đến 
mức phải truy cứu trách nhiệm 
hình sự nhằm mục đích giúp 
họ học văn hóa, học nghề, lao 
động, sinh hoạt dưới sự quản 
lý, giáo dục của cơ sở giáo dục 
bắt buộc, của nhà trường. Theo 
thời gian các biện pháp này đã 
phát huy tác dụng trong thực 
tế góp phần giáo dục, quản lý 
các đối tượng vi phạm pháp 
luật, đáp ứng yêu cầu bảo đảm 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội 
trong tình hình mới. Tuy nhiên, 
vẫn còn những vướng mắc, 
mâu thuẫn của Luật XLVPHC 
với các văn bản hướng dẫn thi 
hành đối với hai biện pháp này, 
gây khó khăn trong việc thực 
hiện các biện pháp xử lý hành 
chính ở địa phương, nhất là 
việc kiểm tra tính pháp lý đối 
với hồ sơ áp dụng các biện 
pháp này của Trưởng phòng Tư 
pháp cấp huyện:

Thứ nhất, Khoản 1 Điều 
94 Luật XLVPHC quy định đối 

tượng áp dụng biện pháp đưa 
vào cơ sở giáo dục bắt buộc: 
“Đối tượng bị áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc 
là người thực hiện hành vi xâm 
phạm tài sản của tổ chức trong 
nước hoặc nước ngoài; tài sản, 
sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 
của công dân, của người nước 
ngoài; vi phạm trật tự, an toàn 
xã hội 02 lần trở lên trong 06 
tháng nhưng chưa đến mức truy 
cứu trách nhiệm hình sự, đã bị 
áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn hoặc chưa 
bị áp dụng biện pháp này nhưng 
không có nơi cư trú ổn định”. 

Việc quy định không rõ 
ràng như trên đã dẫn đến có 
hai cách hiểu khác nhau về đối 
tượng bị áp dụng biện pháp đưa 
vào cơ sở giáo dục bắt buộc:

Cách hiểu thứ nhất: Đối 
tượng bị áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc thực hiện một trong các 
hành vi vi phạm đó là:

+ Hành vi xâm phạm tài 
sản của tổ chức trong nước 
hoặc nước ngoài;

+ Hành vi xâm phạm tài 
sản, sức khoẻ, danh dự, nhân 
phẩm của công dân, của người 
nước ngoài;

+ Hành vi vi phạm trật tự, 
an toàn xã hội 02 lần trở lên 
trong 06 tháng nhưng chưa 
đến mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự.

Cách hiểu thứ hai: Đối 
tượng bị áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở giáo dục bắt 
buộc thực hiện các hành vi “vi 
phạm tài sản của tổ chức trong 

nước hoặc nước ngoài; tài sản, 
sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 
của công dân, của người nước 
ngoài; vi phạm trật tự, an toàn 
xã hội”. Các hành vi vi phạm 
này phải đảm bảo thực hiện 
02 lần trở lên trong 06 tháng 
nhưng chưa đến mức truy cứu 
trách nhiệm hình sự.

Mặt khác, việc đối tượng 
bị áp dụng biện pháp đưa vào 
cơ sở giáo dục bắt buộc đồng 
thời “đã bị áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
hoặc chưa bị áp dụng biện pháp 
này nhưng không có nơi cư trú 
ổn định”. Tuy nhiên Khoản 5 
Điều 90 Luật XLVPHC quy định 
đối tượng áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn: “Người từ đủ 18 tuổi trở lên 
thực hiện hành vi xâm phạm tài 
sản của cơ quan, tổ chức; tài sản, 
sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 
của công dân hoặc người nước 
ngoài; vi phạm trật tự, an toàn 
xã hội 02 lần trở lên trong 06 
tháng nhưng chưa đến mức truy 
cứu trách nhiệm hình sự” cũng 
gặp khó khăn tương tự như đã 
nêu ở trên.

Thứ hai, giữa Luật 
XLVPHC và Thông tư 19/2015/
NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Bộ 
Tư pháp quy định việc kiểm tra 
tính pháp lý của Trưởng phòng 
Tư pháp cấp huyện đối với hồ 
sơ đề nghị áp dụng các biện 
pháp xử lý hành chính đưa vào 
trường giáo dưỡng, đưa vào cơ 
sở giáo dục bắt buộc và đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
trong việc lập hồ sơ để áp dụng 
các biện pháp đưa vào trường 
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giáo dưỡng và đưa vào cơ sở 
giáo dục bắt buộc còn nhiều 
vấn đề phải bàn:

Tại điểm a Khoản 1 Điều 
99 Luật XLVPHC quy định hồ sơ 
đề nghị áp dụng biện pháp đưa 
vào trường giáo dưỡng đối với 
người chưa thành niên có nơi 
cư trú ổn định gồm: Bản tóm 
tắt lý lịch; tài liệu về các hành 
vi vi phạm pháp luật của người 
vi phạm; biện pháp giáo dục đã 
áp dụng; bản tường trình của 
người vi phạm, ý kiến của cha 
mẹ hoặc người đại diện hợp 
pháp của họ, ý kiến của nhà 
trường, cơ quan, tổ chức nơi 
người chưa thành niên đang 
học tập hoặc làm việc (nếu có) 
và các tài liệu khác có liên quan;

Điểm a Khoản 1 Điều 101 
Luật XLVPHC quy định hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp đưa 
vào cơ sở giáo dục bắt buộc 
đối với người có nơi cư trú ổn 
định gồm: Bản tóm tắt lý lịch; 
tài liệu về các hành vi vi phạm 
pháp luật của người đó; biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn đã áp dụng; bản tường 
trình của người vi phạm hoặc 
của người đại diện hợp pháp 
của họ và các tài liệu khác có 
liên quan.

Tuy nhiên, tại điểm b 
Khoản 2 Điều 6 Thông tư 
19/2015/TT-BTP lại quy định 
việc kiểm tra tính pháp lý của 
Trưởng phòng Tư pháp cấp 
huyện đối với hồ sơ đề nghị 
áp dụng các biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào trường 
giáo dưỡng như sau: “Tài liệu về 

các hành vi vi phạm pháp luật 
của người vi phạm gồm một 
trong các tài liệu, giấy tờ sau: 
Biên bản vi phạm hành chính; 
02 quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính về một trong các 
hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh 
bạc, gây rối trật tự công cộng và 
biên bản vi phạm hành chính 
(lần thứ 03 trong 06 tháng) về 
một trong các hành vi trộm cắp, 
lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự 
công cộng; biên bản vụ việc, bản 
kết luận điều tra, biên bản ghi 
lời khai, biên bản khám xét, biên 
bản khám nghiệm hiện trường, 
biên bản thực nghiệm điều tra 
(theo mẫu của Bộ Công an ban 
hành, nếu có); các tài liệu, giấy tờ 
khác theo quy định (nếu có);”

Và tại điểm b Khoản 2 Điều 
11 Thông tư số 19/2015/TT-BTP 
quy định: “Tài liệu về các hành 
vi vi phạm pháp luật của người 
bị đề nghị áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 
gồm một trong các tài liệu, giấy 
tờ sau: Biên bản vi phạm hành 
chính; 02 quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính về hành vi 
xâm phạm tài sản của tổ chức 
trong nước hoặc nước ngoài, tài 
sản, sức khỏe, danh dự, nhân 
phẩm của công dân, của người 
nước ngoài, vi phạm trật tự, an 
toàn xã hội và biên bản vi phạm 
hành chính (lần thứ 03 trong 06 
tháng) về một trong các hành vi 
nêu trên; biên bản vụ việc, bản 
kết luận điều tra, biên bản ghi lời 
khai, biên bản khám xét, biên bản 
khám nghiệm hiện trường, biên 
bản thực nghiệm điều tra (theo 

mẫu của Bộ Công an ban hành, 
nếu có); các tài liệu, giấy tờ khác 
theo quy định (nếu có)”

Như vậy, đã có sự không 
thống nhất giữa Luật XLVPHC 
và Thông tư số 19/2015/TT-BTP 
trong việc lập hồ sơ để áp dụng 
các biện pháp này. Theo đó, 
Luật yêu cầu hồ sơ gồm có tất 
cả các tài liệu, giấy tờ liên quan 
đến người vi phạm, tuy nhiên 
Thông tư lại quy định gửi hồ 
sơ để Trưởng phòng Tư pháp 
cấp huyện kiểm tra tính pháp 
lý lại chỉ cần một trong các giấy 
tờ (tại điểm b Khoản 2 Điều 6; 
điểm b Khoản 2 Điều 11 Thông 
tư số 19/2015/TT-BTP đã được 
trích dẫn ở trên). 

Thứ ba, sự không thống 
nhất giữa Nghị định 81/2013/
NĐ-CP ngày 19/7/2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành Luật XLVPHC và Thông tư 
19/2015/NĐ-CP: 

Tại Khoản 2 Điều 16 Nghị 
định số 81/2013/NĐ-CP quy 
định: “Việc lập hồ sơ áp dụng 
biện pháp đưa vào trường giáo 
dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc 
đối với đối tượng thực hiện hành 
vi vi phạm quy định tại Khoản 4 
Điều 92, Khoản 1 Điều 94 Luật 
XLVPHC khi đối tượng đó đã bị 
áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn và đã 
ít nhất hai lần bị xử phạt vi 
phạm hành chính về các hành 
vi vi phạm đó trong 06 tháng”. 

Tuy nhiên, tại điểm b 
Khoản 2 Điều 6 Thông tư 
19/2015/TT-BTP quy định một 
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trong những giấy tờ, tài liệu đối 
với hồ sơ áp dụng biện pháp 
đưa vào trường giáo dưỡng là: 
“02 quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính về một trong các 
hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh 
bạc, gây rối trật tự công cộng và 
biên bản vi phạm hành chính 
(lần thứ 03 trong 06 tháng) 
về một trong các hành vi trộm 
cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối 
trật tự công cộng”. Tương tự, 
quy định về hồ sơ áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở giáo 
dục bắt buộc tại điểm b, khoản 
2, Điều 11 Thông tư 19/2015/
NĐ-CP là: “02 quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính về hành vi 
xâm phạm tài sản của tổ chức 
trong nước hoặc nước ngoài, 
tài sản, sức khỏe, danh dự, nhân 
phẩm của công dân, của người 
nước ngoài, vi phạm trật tự, 
an toàn xã hội và biên bản vi 
phạm hành chính (lần thứ 03 
trong 06 tháng) về một trong 
các hành vi nêu trên”. 

Như vậy, theo quy định 
của Thông tư 19/2015/NĐ-
CP, thành phần hồ sơ phải 
có thêm “biên bản vi phạm 
hành chính (lần thứ 03 trong 
06 tháng)” trong khi Nghị định 
số 81/2013/NĐ-CP không quy 
định nội dung này. Vì sự không 
thống nhất này nên đã có mâu 
thuẫn trong việc hiểu và áp 
dụng Luật giữa các cơ quan 
có thẩm quyền lập và kiểm tra 
tính pháp lý hồ sơ đối với các 
biện pháp này.

Đối với biện pháp đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc là một biện pháp xử lý 
hành chính mà mục đích của 
biện pháp này là nhằm hạn chế 
tệ nạn xã hội, giảm thiểu nguy 
cơ mất trật tự an ninh, trật tự 
an toàn xã hội, bên cạnh đó, 
qua việc cai nghiện bắt buộc 
giúp các đối tượng nghiện tái 
hòa nhập cộng đồng, không 
trở thành gánh nặng của gia 
đình, xã hội, tránh lây lan bệnh 
tật về ma túy ra ngoài cộng 
đồng. Tuy nhiên, vẫn còn khá 
nhiều bất cập giữa những quy 
định của Luật XLVPHC và các 
văn bản hướng dẫn thi hành 
với thực tiễn áp dụng biện 
pháp này. Cụ thể:

Theo quy định tại điểm 
b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 
số 221/2013/NĐ-CP ngày 
30/12/2013 quy định chế độ 
áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc quy định: “Trường 
hợp người vi phạm có nơi cư 
trú không thuộc xã, phường 
thị trấn nơi xảy ra vi phạm thì 
bàn giao người và biên bản vi 
phạm cho cơ quan Công an cấp 
xã nơi người vi phạm cư trú để 
tiến hành lập hồ sơ đề nghị áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc.” Tuy nhiên, 
Nghị định chưa quy định hình 
thức chuyển, trách nhiệm của 
các bên liên quan trong việc 
chuyển gây khó khăn cho công 
tác này, đặc biệt nơi cư trú ở 
khác tỉnh, thành phố với nơi 
người đó vi phạm.

Điểm c Khoản 1 Điều 8 
Nghị định số 221/2013/NĐ-

CP quy định: “Trường hợp chưa 
xác định được nơi cư trú ổn định 
của người vi phạm thì tiến hành 
xác định nơi cư trú ổn định của 
người đó. Trong thời gian 15 
ngày làm việc nếu xác định được 
nơi cư trú ổn định thì chuyển 
người đó về nơi cư trú để lập hồ 
sơ; nếu không xác định được nơi 
cư trú ổn định thì lập hồ sơ đề 
nghị đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc”. Nghị định không quy 
định trong thời gian xác định 
nơi cư trú (15 ngày kể từ ngày 
vi phạm) thì quản lý người vi 
phạm như thế nào.

Việc xác định nơi cư trú ổn 
định của người nghiện cũng 
gặp nhiều khó khăn như: Người 
nghiện cố tình khai không 
đúng sự thật, khai ở nhiều nơi, 
ở ngoài tỉnh dẫn đến việc xác 
minh mất nhiều thời gian công 
sức; sự phối hợp giữa các địa 
phương trong việc xác minh 
nơi cư trú của người nghiện, 
đặc biệt các trường hợp ngoài 
tỉnh chưa thống nhất.

Xử lý vi phạm hành chính 
nói chung và việc áp dụng các 
biện pháp xử lý vi phạm hành 
chính nói riêng có vai trò rất 
quan trọng trong việc giữ gìn 
an ninh, trật tự an toàn xã hội. 
Vì thế, hoàn thiện pháp luật về 
công tác này góp phần nâng 
cao hiệu quả trong việc xử lý 
các đối tượng vi phạm, góp 
phần bảo đảm tính nghiêm 
minh của pháp luật, công 
bằng xã hội và đem lại hiệu 
quả thiết thực./.

PHAN DƯƠNG
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1. Nghị định số 20/2016/
NĐ-CP ngày 30/3/2016 của 
Chính phủ quy định Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về xử lý vi phạm 
hành chính

Ngày 30/3/2016, Chính 
phủ ban hành Nghị định số 
20/2016/NĐ-CP quy định Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi 
phạm hành chính. Nghị định 
gồm 4 chương, 26 điều, quy 
định việc xây dựng, quản lý, 
khai thác và sử dụng Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về xử lý vi phạm 
hành chính, trách nhiệm của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong việc xây dựng, quản lý, 
khai thác và sử dụng Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về xử lý vi phạm 
hành chính. Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về xử lý vi phạm hành chính 
được xây dựng tập trung, 
thống nhất, dùng chung trên 
toàn quốc. Nghị định này áp 
dụng đối với: Cơ quan, người 
có thẩm quyền xử phạt vi phạm 
hành chính; cơ quan thi hành 
quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính; cơ quan thi hành 
quyết định cưỡng chế thi hành 
quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính; cơ quan, người 
có thẩm quyền quyết định áp 
dụng biện pháp xử lý hành 
chính; cơ quan thi hành quyết 
định áp dụng các biện pháp xử 
lý hành chính; cơ quan quản lý 
nhà nước về xử lý vi phạm hành 

chính; các cơ quan nhà nước, 
cán bộ, công chức, viên chức 
khác có liên quan đến việc xây 
dựng, quản lý, khai thác và sử 
dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
xử lý vi phạm hành chính. Nghị 
định này có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 15/5/2016.

2. Nghị định số 46/2016/
NĐ-CP ngày 20/5/2016 của 
Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ 
và đường sắt

Ngày 20/5/2016, Chính 
phủ ban hành Nghị định 
số 46/2016/NĐ-CP quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ 
và đường sắt thay thế Nghị 
định số  171/2013/NĐ-CP  và 
Nghị định số 107/2014/NĐ-
CP  với mức phạt nặng hơn 
nhằm tăng tính răn đe, giáo dục 
và có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/8/2016. Với việc điều chỉnh 
mức phạt tiền đối với 152 hành 
vi, nhóm hành vi trong lĩnh vực 
đường bộ gồm nhóm vi phạm 
về nồng độ cồn; vi phạm tốc 
độ, vi phạm trên đường cao 
tốc, quy tắc giao thông, chở 
hàng quá tải trọng cho phép 
của phương tiện, nhóm hành 
vi chở hàng quá tải trọng cho 
phép của cầu, đường; các hành 
vi vi phạm liên quan đến kinh 
doanh vận tải đường bộ và kết 

cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ. Ví dụ: người điều khiển ôtô 
và các loại xe tương tự không 
chấp hành hiệu lệnh đèn tín 
hiệu giao thông (vượt đèn đỏ 
và đèn vàng) bị phạt từ 1,2 
triệu đến 2 triệu đồng. Người 
điều khiển môtô, xe gắn máy 
(kể cả xe điện máy) và các loại 
xe tương tự nếu vượt đèn vàng 
bị phạt tiền 300.000 - 400.000 
đồng. Hành vi dùng tay  sử 
dụng điện thoại di động khi 
đang điều khiển ôtô chạy trên 
đường sẽ bị phạt tiền 600.000 
- 800.000 đồng và tước giấy 
phép lái xe 1-3 tháng….

3. Nghị định số 56/2016/
NĐ-CP ngày 29/6/2016 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 
số 111/2013/NĐ-CP ngày 
30/9/2013 của Chính phủ quy 
định chế độ áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn 

Ngày 29/6/2016, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 
56/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị 
định số 111/2013/NĐ-CP ngày 
30/9/2013 của Chính phủ quy 
định chế độ áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn và có hiệu 
lực thi hành từ ngày 15/8/2016. 
Nghị định đã sửa đổi, bổ sung 
nhiều nội dung nhằm đảm bảo 

CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
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việc áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn có hiệu quả 
như: Đối tượng áp dụng, thẩm 
quyền lập hồ sơ đề nghị áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; xác minh nơi 
cư trú và chuyển hồ sơ đề nghị 
áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn; xử lý hồ 
sơ đề nghị áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn từ nơi khác gửi đến; xử lý 
trường hợp người đang trong 
thời gian chấp hành biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
nhưng bị phát hiện thực hiện 
hành vi phạm tội trước hoặc 
trong thời gian chấp hành biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn...

4. Nghị định số 136/ 
2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị 
định 221/2013/NĐ-CP ngày 
30/12/2013 về quy định chế 
độ áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc

Ngày 09/9/2016, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định 
số 136/2016/NĐ-CP về sửa đổi 
bổ sung một số điều của Nghị 
định số 221/2013/NĐ-CP ngày 
30/12/2013 về quy định chế độ 
áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc. Nghị định có hiệu lực từ 
ngày 30/10/2016 và bãi bỏ Điều 
5 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

Nghị định sửa đổi một số 
nội dung như: Đối tượng áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc; hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
về thẩm quyền xác định người 
nghiện ma túy; về gửi hồ sơ để 
kiểm tra tính pháp lý của hồ 
sơ đề nghị áp dụng biện pháp 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc; về xem xét, quyết định 
việc chuyển hồ sơ đề nghị áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc…

Theo đó, đối tượng áp 
dụng biện pháp đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc gồm: 
Người nghiện ma túy từ đủ 18 
tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn 
định, trong thời hạn 02 năm kể 
từ ngày chấp hành xong quyết 
định áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn 
do nghiện ma túy hoặc trong 
thời hạn 01 năm kể từ ngày 
hết thời hiệu thi hành quyết 
định áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn 
do nghiện ma túy mà vẫn còn 
nghiện; người nghiện ma túy 
từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư 
trú ổn định, bị chấm dứt thi 
hành quyết định giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn do nghiện 
ma túy; người nghiện ma túy 
từ đủ 18 tuổi trở lên, không có 
nơi cư trú ổn định.

Hồ sơ đề nghị áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc được chia 
thành 2 đối tượng cụ thể: 

Đối với người nghiện ma 
túy có nơi cư trú ổn định thì hồ sơ 
gồm: Biên bản tóm tắt lý lịch của 
người bị đề nghị áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc; bản tường trình của 
người bị đề nghị áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc hoặc người đại diện 
hợp pháp của họ; biên bản vi 
phạm hành chính về hành vi 
sử dụng trái phép chất ma túy 
hoặc phiếu xét nghiệm có kết 
quả dương tính với chất ma 
túy tại thời điểm lập hồ sơ; bản 
sao giấy chứng nhận đã chấp 
hành xong quyết định giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn đối với 
trường hợp quy định tại khoản 
1 Điều 3 Nghị định này hoặc 
bản sao Quyết định chấm dứt 
thi hành quyết định giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn đối với 
trường hợp quy định tại khoản 
2 Điều 3 Nghị định này.

Đối với người nghiện 
ma túy không có nơi cư trú ổn 
định thì hồ sơ gồm: Các tài liệu 
như quy định đối với người 
nghiện ma túy có nơi cư trú ổn 
định nêu trên. Ngoài ra còn có 
một số giấy tờ như Phiếu trả 
lời kết quả của người có thẩm 
quyền quy định tại khoản 1, 
Điều 10 Nghị định này về tình 
trạng nghiện ma túy hiện tại 
của người bị đề nghị áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc; tài liệu xác 
định người nghiện ma túy 
không có nơi cư trú ổn định.

Việc Chính phủ ban hành 
Nghị định số 136/2016/NĐ-CP 
đã góp phần tháo gỡ những 
khó khăn về áp dụng biện 
pháp đưa vào cơ sở cai nghiện 
bắt buộc trong thời gian qua./.

HIỀN TRIỆU
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Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và 
phân định rõ trách nhiệm của các cơ 
quan, đơn vị trong quản lý nhà nước về 

thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và 
công tác theo dõi tình hình pháp luật trên địa 
bàn tỉnh, ngày 26/08/2016, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bắc Kạn đã có Quyết định số 25/2016/QĐ-

UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong 
quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi 
phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và 
Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND về việc ban 
hành Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi 
tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn. Theo đó:

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 
31/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn, trong 
03 ngày (từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 

năm 2016) tại Thành phố Bắc Kạn, Sở Tư pháp đã 
tiến hành tổ chức 03 lớp tập huấn liên ngành về 
nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính và theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh 
vực đất đai, xây dựng, khoáng sản và lâm sản. 
Đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp dự và chỉ đạo các lớp tập huấn. 

Tham dự tập huấn có 350 học viên là đại 
diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, 
phường, thị trấn; lực lượng kiểm lâm và cán bộ 
tham mưu xử phạt hành chính trong các lĩnh 
vực đất đai, xây dựng, khoáng sản và lâm sản 
trên địa bàn tỉnh.

Tại các lớp tập huấn, các báo cáo viên đã 
trình bày và trao đổi về kỹ năng, nghiệp vụ về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 
đai, xây dựng, khoáng sản và lâm sản; nghiệp 
vụ chung về theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật; đồng thời, giải đáp và hướng dẫn hướng 
xử lý các vụ việc vi phạm hành chính đã phát 

sinh trong thực tế thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính.

Thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn đã 
kịp thời trang bị cho các học viên là những người 
có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và 
cán bộ tham mưu lập hồ sơ xử phạt vi phạm 
hành chính những kiến thức cơ bản và chuyên 
sâu về kỹ năng, nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành 
chính, cũng như thi hành có hiệu quả các quy 
định của pháp luật về xử lý hành chính và theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương./.

HÀ NHUNG

CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
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CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Quy chế phối hợp trong quản lý nhà 
nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 
chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Quy chế bao gồm 3 Chương, 13 Điều quy 
định mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức, 
trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý nhà 
nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 
chính trên địa bàn tỉnh.

Quy chế quy định rõ nội dung phối hợp 
thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, đó là: Tổ 
chức triển khai, xây dựng và hoàn thiện các văn 
bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính; phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm 
hành chính; phối hợp tham gia ý kiến đối với vụ 
việc vi phạm hành chính phức tạp tại Điều 7 Quy 
chế; phối hợp trong công tác đảm bảo nguồn lực 
về tài chính và nhân lực cho công tác quản lý nhà 
nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành 
chính; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính; cung cấp thông tin, 
xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành 
chính; thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp 
luật về xử lý vi phạm hành chính; các nội dung 
phối hợp khác trong quá trình thực hiện công 
tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính.

Quy chế còn quy định về các hình thức phối 
hợp gồm: Trao đổi ý kiến bằng văn bản, cung 
cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác 
xử lý vi phạm hành chính; tổ chức tập huấn liên 
ngành; tổ chức họp, họp liên ngành; tổ chức hội 
nghị sơ kết, tổng kết; tham gia đoàn kiểm tra, 
thanh tra liên ngành; các hình thức phối hợp 
khác theo quy định của pháp luật.

 2. Quy chế phối hợp trong công tác theo 
dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn

Quy chế bao gồm 3 Chương, 18 Điều quy 
định mục đích, nguyên tắc, nội dung, trách 

nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân 
có liên quan trong công tác theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, quy định nội dung phối hợp bao 
gồm: Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật; xem xét, đánh giá việc 
bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; 
xem xét, đánh giá về tình hình tuân thủ pháp 
luật; xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật; tiếp nhận, xử lý thông tin về tình 
hình thi hành pháp luật; kiểm tra, điều tra, khảo 
sát tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thực hiện 
chế độ báo cáo. Tại mỗi nội dung phối hợp Quy 
chế quy định rõ trách nhiệm thực hiện của các 
sở, ban, ngành, của cơ quan Tư pháp và Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố.

Ngoài ra, Quy chế cũng quy định việc phối 
hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
và các tổ chức thành viên cung cấp thông tin, 
kiến nghị của nhân dân thông qua hoạt động 
giám sát tình hình thi hành pháp luật; Viện Kiểm 
sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân 
sự cung cấp thông tin về tình hình thi hành 
pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
thông qua hoạt động truy tố, xét xử, thi hành án; 
Hội Luật gia, Đoàn Luật sư cung cấp ý kiến, kiến 
nghị của các luật gia, luật sư về vấn đề pháp lý 
liên quan đến thi hành pháp luật; các Hội nghề 
nghiệp cung cấp ý kiến của các doanh nghiệp, 
các hội viên về tính kịp thời, đầy đủ trong thi 
hành pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng 
dẫn, áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền; tính khả thi của văn bản pháp 
luật; các cơ quan thông tin đại chúng cung cấp 
ý kiến phản ánh của dư luận xã hội về tình hình 
thi hành pháp luật; tổ chức, công dân có quyền 
gửi ý kiến, kiến nghị về tình hình thi hành pháp 
luật trên địa bàn tỉnh.

PHAN DƯƠNG
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Thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 
02/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về kiểm tra 
liên ngành về thi hành pháp luật trong xử phạt 

vi phạm hành chính đối với lĩnh vực đất đai và lâm 
sản trên địa bàn huyện Chợ Đồn và huyện Ngân Sơn. 
Trong các ngày 20 và 27 tháng 9 năm 2016, Sở Tư pháp 
đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiến hành kiểm 
tra công tác xử phạt vi phạm hành chính tại các đơn 
vị của huyện Chợ Đồn và huyện Ngân Sơn. Đoàn kiểm 
tra do đồng chí Trần Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp làm Trưởng đoàn. 

Làm việc với đoàn kiểm tra tại các huyện có: 
Lãnh đạo UBND huyện, Văn phòng UBND huyện, đại 
diện Phòng Tài nguyên Môi trường, đại diện Hạt Kiểm 
lâm; đại diện Phòng Tư pháp; lãnh đạo, cán bộ làm 
công tác địa chính tại thị trấn Bằng Lũng - huyện Chợ 
Đồn và xã Vân Tùng - huyện Ngân Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần 
Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã nhấn 

mạnh, việc kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành 
chính có ý nghĩa đặc  biệt quan trọng, thông qua 
cuộc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những sai 
sót, vi phạm trong quá trình thực hiện trên cơ sở đó 
có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời. 

Qua kiểm tra cho thấy trên địa bàn các huyện 
tình hình vi phạm ngày càng diễn biến phức tạp, số 
vụ vi phạm hành chính tăng lên qua các năm. Các 
đơn vị còn nhiều lúng túng trong việc áp dụng các 
quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính, khó 
khăn trong việc lập hồ sơ xử phạt.

  Để tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả của công tác 
này, trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai hoạt 
động này sát sao và sâu rộng hơn, nhất là đối với một 
số lĩnh vực đất đai và lâm sản tại địa phương. Qua đó 
đưa công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính đi vào 
nền nếp, góp phần hạn chế các vi phạm pháp luật, 
phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương./.

HÀ NHUNG 

CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

Luật Hộ tịch năm 2014 đã chuyển giao thẩm 
quyền việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài 
cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện, mà 

trước đây nhiệm vụ này thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp. 

Để nắm tình hình thi hành pháp luật trong việc 
đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài tại 8/8 huyện, 
thành phố trên địa bàn tỉnh, ngày 26/4/2016, Sở Tư 
pháp đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-STP và thành 
lập Đoàn kiểm tra về theo dõi tình hình thi hành pháp 
luật trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch có yếu tố nước 
ngoài. Theo đó, trong tháng 8 và tháng 9 năm 2016, 
Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 3 đơn vị 
cấp huyện là: Chợ Đồn, Chợ Mới, thành phố Bắc Kạn. 

Tại các đơn vị được kiểm tra, Sở Tư pháp đã trực 
tiếp kiểm tra, khảo sát về: Công tác phổ biến pháp 
luật về hộ tịch; việc bố trí nguồn lực đảm bảo cho 

việc thực hiện đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài; 
việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu việc đăng ký hộ 
tịch có yếu tố nước ngoài và các nội dung có liên 
quan khác.

Việc tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thi 
hành pháp luật trong đăng ký hộ tịch có yếu tố nước 
ngoài nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, 
vướng mắc, bất cập của quy định Luật Hộ tịch và các 
văn bản hướng dẫn thi hành; những sai sót, vi phạm 
trong quá trình thực hiện đăng ký, để kịp thời có biện 
pháp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời với cơ quan có 
thẩm quyền đăng ký; kiến nghị cấp có thẩm quyền 
hoàn thiện pháp luật để phù hợp với tình hình thực 
tiễn thi hành luật, cũng như đảm bảo các điều kiện về 
vật chất, con người để việc đăng ký hộ tịch hiệu quả, 
góp phần vào công tác cải cách thủ tục hành chính./.

HIỀN TRIỆU
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Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn là 
cơ quan chuyên môn thực 
hiện chức năng tham mưu, 

giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản 
lý nhà nước về công tác xây 
dựng và thi hành pháp luật; theo 
dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, 
xử lý văn bản quy phạm pháp 
luật; kiểm soát thủ tục hành 
chính; pháp chế; phổ biến, giáo 
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; 
hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; 
nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; 
bồi thường nhà nước; trợ giúp 
pháp lý; luật sư; tư vấn pháp 
luật; công chứng; giám định tư 
pháp; bán đấu giá tài sản; trọng 
tài thương mại; quản lý công 
tác thi hành pháp luật về xử lý 
vi phạm hành chính và công tác 
tư pháp khác theo quy định của 
pháp luật. Sở hiện có 02 tổ chức 
giúp việc; 06 phòng chuyên 
môn và 05 đơn vị sự nghiệp trực 
thuộc. Đội ngũ công chức, viên 
chức hiện có 77 người, có trình 
độ chuyên môn, kinh nghiệm 
công tác, cơ bản đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ được giao.

Trong những năm qua, cùng 
với việc tập trung hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chuyên môn, Sở Tư pháp 
thường xuyên vận động công 
chức, viên chức, người lao động 
chấp hành tốt chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước, thực hiện tốt các quy 
chế dân chủ trong hoạt động của 
cơ quan, góp phần làm cho công 
chức, viên chức, người lao động 
yên tâm công tác, tin tưởng vào 
đường lối, chủ trương của Đảng 
và chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; thực hiện tốt nội quy, quy 
chế của cơ quan, đơn vị; nâng cao 
ý thức trách nhiệm trong thực 
hiện nhiệm vụ được giao, không 
vi phạm những điều cán bộ, công 
chức không được làm. Toàn thể 
công chức, viên chức và người lao 
động của Sở luôn thực hiện tốt 
nghĩa vụ và đạo đức theo các quy 

định của Luật Cán bộ, công chức 
năm 2008, Luật Viên chức năm 
2011 và Quyết định số 72-QĐ/ĐU 
ngày 12/3/2012 của Đảng ủy Sở  
Tư pháp về ban hành Quy định 
chuẩn mực đạo đức của cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức 
thuộc Đảng ủy Sở Tư pháp. 

Xác định xây dựng công sở 
thành một môi trường văn hóa 
lành mạnh, góp phần giáo dục 
rèn luyện con người về nhân cách, 
lối sống, Sở đã gắn kết xây dựng 
môi trường văn hóa với bảo vệ 
môi trường sinh thái; xây dựng 
đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn 
vị đoàn kết, dân chủ, văn minh, 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN 

                                                                                    TRẦN ĐĂNG KHOA
                                                                                   Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn (đứng thứ 2 từ phải 
sang) nhận khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”                    
giai đoạn 2000 - 2015.
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đạt chuẩn thực chất về văn hóa; 
vận động công chức, viên chức 
và người lao động trong cơ quan 
tích cực xây dựng nếp sống văn 
hóa tiến bộ, văn minh nhất là 
trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở 
nơi cư trú. Trong nhiều năm liền, 
Sở Tư pháp không có công chức, 
viên chức và người lao động vi 
phạm các quy định về thực hiện 
nếp sống văn minh, thực hành tiết 
kiệm trong việc cưới, việc tang và 
lễ hội. Đảm bảo tuân thủ các quy 
định tại Quyết định số 1750/2011/
QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của 
UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban 
hành Quy định thực hiện nếp sống 
văn minh trong việc cưới, việc tang 
và lễ hội trên địa bàn tỉnh, không 
để xảy ra hiện tượng lợi dụng việc 
cưới, việc tang nhằm trục lợi cá 
nhân; sử dụng công qũy cơ quan, 
đơn vị, tổ chức để làm quà mừng 
đám cưới, viếng đám tang phục 
vụ cho mục đích cá nhân; không 
dùng tiền của cơ quan, đơn vị để 
làm quà tặng trong lễ kỷ niệm, 
ngày lễ, ngày giỗ…

Thực hiện nhiệm vụ gắn các 
hoạt động văn hóa với phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh, với chương trình 
xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh; từng bước thu hẹp 
khoảng cách hưởng thụ văn hóa 
giữa các vùng miền, giữa các giai 
tầng xã hội, giữa thành thị và nông 
thôn, giữa đồng bằng và miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, Sở Tư pháp lựa 
chọn xã Chu Hương huyện Ba Bể 
làm xã điểm để thực hiện phong 
trào nông thôn mới. Thực hiện 
Văn bản số 2505-CV/TU ngày 
20/5/2015 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về 

việc giúp đỡ các xã khó khăn xây 
dựng nông thôn mới, Sở Tư pháp 
đã hỗ trợ xã Đồng Phúc, huyện 
Ba Bể số tiền 30.000.000đ và cử 
14 Đoàn viên tham gia đóng góp 
công sức cùng nhân dân xã xây 
dựng các công trình nông thôn 
mới như cải tạo nhà họp thôn, sửa 
chữa cống thoát nước, sửa chữa 
đường điện, nước sinh hoạt… 

Bên cạnh đó, Sở cũng khuyến 
khích các hoạt động “Đền ơn đáp 
nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, từ 
thiện, nhân đạo với các hình thức 
như tổ chức thăm hỏi, tặng quà 
các đồng chí nguyên là Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị trong Ngành 
đã nghỉ hưu; gia đình công chức, 
viên chức, người lao động trong 
Ngành có công với Cách mạng, 
gia đình chính sách, gia đình khó 
khăn, Bà mẹ Việt Nam anh hùng 
do các đơn vị nhận phụng dưỡng. 
Cơ quan luôn chăm lo đời sống vật 
chất, tinh thần, các chế độ chính 
sách đối với công chức, viên chức 
và người lao động; kịp thời thăm 
hỏi, tặng quà cho đoàn viên cơ 
quan có điều kiện khó khăn…

Trong nhiều năm qua, công 
đoàn cơ quan tổ chức triển khai 
cuộc vận động “Xây dựng môi 
trường không khói thuốc lá”, không 
uống rượu, bia trong giờ hành 
chính tới 100% công chức, viên 
chức cơ quan, thường xuyên đôn 
đốc việc thực hiện và tuyên truyền 
những tác hại của khói thuốc lá 
đến sức khoẻ bản thân và những 
người xung quanh để tạo môi 
trường sinh hoạt và làm việc lành 
mạnh, an toàn.

Phong trào “Xanh - Sạch - 
Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao 

động” được đẩy mạnh và được 

cụ thể hoá thành phong trào thi 

đua chuyên đề. Đối với cơ quan, 

luôn quan tâm trồng bổ sung cây 

xanh xung quanh cơ quan, tại các 

chiếu nghỉ, hành lang, hội trường, 

tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, 

thoáng mát. Duy trì tổng vệ sinh 

vào chiều thứ 6 hàng tuần, hàng 

tháng, góp phần tạo cảnh quan 

môi trường xanh, sạch, đẹp, bài 

trí khuôn viên công sở theo đúng 

quy định, văn minh nơi công sở. 

Trang phục của công chức, viên 

chức và người lao động gọn gàng, 

lịch sự; đeo thẻ công chức trong 

giờ làm việc, ứng xử có văn hóa, 

lịch sự.

Trong 15 năm qua, với 

những nỗ lực, cố gắng của tập thể 

lãnh đạo, công chức, viên chức và 

người lao động, Sở Tư pháp Bắc 
Kạn đều được công nhận “Đơn vị 

đạt chuẩn văn hóa”; Cờ Thi đua 

của UBND tỉnh năm 2012; Bằng 

khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

năm 2012 và năm 2014; Cờ đơn 

vị dẫn đầu thi đua năm 2015 của 

Bộ Tư pháp. Tổng kết 15 năm thực 

hiện Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” 

giai đoạn 2000 - 2015, Ban Chỉ 

đạo Phong trào tỉnh đã tặng Giấy 

khen cho Sở Tư pháp Bắc Kạn vì 

đã có những đóng góp xuất sắc 

cho phong trào trong thời gian 

qua, là một đánh giá tích cực, kịp 

thời động viên công chức, viên 

chức đơn vị phấn đấu hơn nữa, 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

trong thời gian tiếp theo./.
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Gắn bó, chung sức với nông dân trong 
xây dựng nông thôn mới

Nhìn lại 20 năm qua, từ khi tái lập tỉnh, được 
sự quan tâm, đầu tư của Trung ương, cùng với sự 
nỗ lực, khắc phục khó khăn của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bắc 
Kạn đã đạt được những thành tựu quan trọng: 
Lĩnh vực nông nghiệp có nhiều thay đổi sâu 
sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội dần được 
hoàn thiện và phát huy tác dụng, đời sống vật 
chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ 
rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tuy 
nhiên, là một tỉnh nghèo, chậm phát triển nên 
đời sống của một bộ phận nhân dân mà chủ yếu 
là nông dân còn gặp nhiều khó khăn. Do nhiều 
nguyên nhân như nguồn đầu tư xây dựng nông 
thôn mới chủ yếu là từ ngân sách Trung ương, 
vốn huy động còn hạn chế, ngân sách của địa 
phương và sự đóng góp từ người dân gặp nhiều 
khó khăn nên đến nay Bắc Kạn là tỉnh duy nhất 
còn lại trong cả nước chưa có xã hoàn thành tiêu 
chí xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt dưới 8 
tiêu chí nông thôn mới còn cao.

Quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống của 
nông dân là ước nguyện mà Bác Hồ luôn hằng 
mong mỏi; xây dựng nông thôn mới cũng là giải 
pháp quan trọng và có tính chiến lược để thực 
hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 

05/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành 
Trung ương  Đảng khóa X về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn, đồng thời, là một chủ trương 
đúng đắn phù hợp với lòng dân, được nhân dân 
cả nước đồng tình và hưởng ứng tích cực. Vì vậy, 
cùng với nhiều giải pháp chỉ đạo thực hiện xây 
dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa 
việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự 
giác, đăng ký học tập và làm theo Bác với nhiều 
nội dung thiết thực, cụ thể trong đó có nhiệm 
vụ giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn 
mới. Đây là một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức 
quan trọng nhằm huy động toàn hệ thống chính 
trị vào cuộc chung sức xây dựng nông thôn mới; 
cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức noi gương Bác bằng những việc làm 
cụ thể, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm 
của mình, phát huy tinh thần tương thân, tương 
ái “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, gắn bó, chia sẻ 
và chung sức với nông dân trong xây dựng cuộc 
sống mới. Đồng thời, cũng là một trong những 
nhiệm vụ nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 
số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, 
Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 
nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/5/2011 
của Tỉnh ủy Bắc Kạn về thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghị 

                 PHẠM HUY HOÀNG
                          Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn

Nông dân Bắc Kạn nói riêng và nông dân cả nước nói chung luôn là thành tố quan trọng 
trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Trong bối cảnh mới, giai cấp nông dân đang đứng trước những thách thức và vận 
hội mới, trong đó nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn khu vực miền núi đang 
đặt ra những vấn đề vừa cấp thiết vừa mang tính lâu dài.
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quyết số 04-NQ/TU ngày 26/4/2016 về phát triển 
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo 
ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên 
thị trường giai đoạn 2016 - 2020.

Sau một năm thực hiện chủ trương của Tỉnh 
ủy, nhiều cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương tuy 
bề bộn trong công tác chuyên môn, nhưng đã 
chủ động khắc phục khó khăn, thiếu thốn cả 
về kinh phí, nguồn lực, nỗ lực triển khai nhiệm 
vụ chính trị được giao. Các cơ quan, đơn vị đã 
giúp xã từ phương thức tuyên truyền, vận động 
quần chúng đến củng cố hệ thống chính trị cơ 
sở, trợ giúp pháp lý, quan tâm giúp đỡ các đối 
tượng chính sách và bảo trợ xã hội… sâu sát địa 
bàn, từng bước tháo gỡ khó khăn, tìm giải pháp 
cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từng tiêu chí nông 
thôn mới. Hàng chục tỷ đồng, hàng nghìn ngày 
công lao động được cán bộ, công nhân viên 
chức, chiến sĩ và người lao động trong toàn tỉnh 
chắt chiu, quyên góp, giúp đỡ nông thôn. Hình 
ảnh nhiều cán bộ chủ chốt cấp tỉnh trực tiếp làm 
đường, giúp đỡ nông dân tăng gia sản xuất… đã 
để lại ấn tượng sâu sắc trong mỗi người dân và 
đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức.

Những kết quả giúp đỡ cụ thể đó đã đưa 
việc làm theo Bác trở thành công việc thường 
xuyên, tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân, góp 
phần lan tỏa sâu rộng trách nhiệm của cộng 
đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị chung sức xây dựng nông thôn 
mới, tạo sự gắn bó mật thiết, chặt chẽ với nhân 
dân, khắc phục dần tình trạng hành chính hóa, 
xa rời cơ sở hay vô cảm trước những khó khăn 
của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 
xây dựng nông thôn mới. 

Lấy phương châm “Hướng dẫn” là chính
Thời gian tới, các ngành, các cấp cần tiếp tục 

quan tâm giúp đỡ các xã khó khăn thực hiện các 

tiêu chí còn lại, chú trọng phương châm “Hướng 

dẫn” là chính, nâng cao hiệu quả công tác tuyên 

truyền, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức của mỗi 

cán bộ và người dân về chủ trương “Dân làm, 

Nhà nước hỗ trợ”; tích cực đổi mới phương thức 

và tập quán canh tác, sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu đã 

tồn tại bao đời nay. Tập trung hướng dẫn, tuyên 

truyền, tư vấn và giúp đỡ các xã tiếp cận sâu hơn 

về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất 

hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức 

cạnh tranh trên thị trường, gia tăng sản lượng 

hàng hóa chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh; tích 

cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thật vào sản 

xuất nông nghiệp, nâng dần thu nhập của người 

lao động khu vực nông - lâm nghiệp... Quan tâm 

giúp đỡ nông dân về hình thức tổ chức sản xuất 

và các tiêu chí ít phải sử dụng nguồn lực vật chất, 

như môi trường, y tế, văn hóa, xây dựng tổ chức 

chính trị, xã hội vững mạnh. 

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan 

trọng đó là mỗi cấp ủy, chính quyền cần quan 

tâm chỉ đạo trong việc giúp đỡ xã khó khăn xây 

dựng phương thức quản lý và sử dụng các hạng 

mục công trình, dự án do nhà nước đầu tư, nhất 

là việc giúp cơ sở tham gia quá trình khảo sát, 

giám sát, đầu tư đến việc tổ chức thi công, tiếp 

nhận và đưa vào sử dụng các công trình nước 

sạch, xử lý rác thải, kênh mương, khu tái định 

cư… kiên quyết khắc phục thực trạng một số 

công trình chưa phát huy được hiệu quả, gây 

thất thoát, lãng phí lớn hiện nay.

Cùng với sự chỉ đạo, quan tâm, đầu tư, giúp 

đỡ của Đảng và Nhà nước thì tinh thần đoàn kết, 

khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tổng 

hợp, tự lực cánh sinh, ý thức vươn lên không cam 

chịu đói nghèo và lạc hậu của bà con nông dân 

vẫn là động lực chủ yếu quyết định sự đổi thay 

căn bản ở nông thôn tỉnh Bắc Kạn trong giai 

đoạn mới./.
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Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam (9/11) năm 2016, trong 03 ngày 

từ 22 đến ngày 24 tháng 9 năm 2016, tại tỉnh 

Ninh Bình, Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với UBND 

tỉnh Ninh Bình tổ chức thành công Hội thi Hòa 

giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III khu vực 

miền Bắc. 

Đến dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Phan 

Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban 

Tổ chức Hội thi cùng đại diện lãnh đạo một số 

bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Tỉnh 

ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình; đại diện 

lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố khu 

vực miền Bắc và các hoà giải viên của 26 đội thi 

đến từ 26 tỉnh thành.

Sau Lễ khai mạc, 26 đội thi sôi nổi bước 

vào những phần tranh tài đầy quyết liệt, đó là: 

phần thi giới thiệu và lý thuyết; phần thi xử lý 

tình huống; phần thi tiểu phẩm. Qua các phần 

thi, bằng những hiểu biết, kinh nghiệm của 

mình các hoà giải viên đến từ các thôn, bản, 

tổ dân phố khu vực miền Bắc đã khéo léo thể 

hiện việc vận dụng những kiến thức pháp 

luật, đạo đức, phong tục tập quán tốt đẹp của 

nhân dân ta kết hợp với kỹ năng, kinh nghiệm 

hòa giải để nhận định và xử lý các vấn đề phát 

sinh trong cộng đồng dân cư, những khúc 

mắc, tranh chấp trong nhân dân, đặc biệt là 

đem cuộc sống đời thường bình dị phản ánh 

lên sân khấu, sử dụng những vần thơ, bài vè, 

những làn điệu dân ca… giới thiệu về công tác 

hòa giải ở cơ sở, giới thiệu về những đặc trưng, 

bản sắc của địa phương để lại nhiều ấn tượng 

đẹp, khó quên, hấp dẫn và lôi cuốn đông đảo 

khán giả theo dõi, cổ vũ cho Hội thi.

Kết thúc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn 

quốc lần thứ III khu vực miền Bắc, Ban Tổ chức 

đã trao giải nhất cho đội thi thành phố Hải 

Phòng; giải nhì cho đội thi tỉnh Ninh Bình và 

thành phố Hà Nội; giải ba cho đội thi tỉnh Sơn 

La và Bắc Giang. Các đội được Ban tổ chức trao 

giải khuyến khích là đội thi của các tỉnh: Điện 

Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, 

Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, 

Lạng Sơn, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc 

Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái 

Bình, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa. Ngoài ra, 

Ban Tổ chức còn trao các giải phụ cho đội thi 

có phần thi màn chào hỏi ấn tượng nhất thuộc 

về đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Tuyên Quang; 

đội thi có phần thi trả lời tình huống xuất sắc 

nhất thuộc về đội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh 

Thanh Hóa, đội thi có phần thi tiểu phẩm xuất 

sắc nhất thuộc về đội thi tỉnh Quảng Ninh.

Tại Hội thi này, Ban Tổ chức đã chọn được 

5 đội xuất sắc nhất vào vòng chung khảo Hội 

thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ III tại 

thủ đô Hà Nội dự kiến trong tháng 11 tới đây./.

ĐINH ĐIỂN

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG



20 Baûn tin Tö phaùp Baéc Kaïn

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG

Nhằm đánh giá chính xác thực trạng 

quản lý nhà nước về đăng ký giao 

dịch bảo đảm tại địa phương và việc 

tổ chức thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất tại các cơ quan đăng ký tại một số địa 

phương, ngày 31/5/2016, Bộ Tư pháp đã ban 

hành Kế hoạch số 1749/KH-BTP về kiểm tra 

công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại 

các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Yên, Khánh 

Hòa, An Giang, Kiên Giang. Theo Kế hoạch, từ 

ngày 25/8/2016 đến ngày 26/8/2016, Đoàn 

kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường do đồng chí Phạm Tuấn Ngọc 

- Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch 

bảo đảm làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm 

tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại 

tỉnh Bắc Kạn.

Đoàn kiểm tra đã làm việc với đại diện Sở 

Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước 

và một số cơ quan hữu quan, đại diện một số tổ 

chức hành nghề công chứng, tổ chức tín dụng 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngoài việc kiểm tra về 

công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng 

ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất tại Sở Tư pháp, Đoàn 

kiểm tra còn trực tiếp thực hiện kiểm tra công 

tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng 

đăng ký đất đai tỉnh và 02 Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai của huyện Chợ Mới và huyện 

Bạch Thông. 

Việc kiểm tra tập trung vào những nội dung 

cơ bản như: Công tác quản lý nhà nước về đăng 

ký giao dịch bảo đảm theo sự phân công của Ủy 

ban nhân dân tỉnh đối với Sở Tư pháp, công tác 

tổ chức và thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm 

tại Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh 

theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-

BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký 

thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất và Thông tư số 09/2016/TT-BTP-BTNMT ngày 

23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thay thế Thông tư liên tịch số 20/2011/

TTLT-BTP-BTNMT nêu trên.

Nhìn chung, các Văn phòng đăng ký quyền 

sử dụng đất đã thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị 

định số 83/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 

20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sở Tư pháp 
tỉnh Bắc Kạn.
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liên Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

các quy định về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 

yêu cầu đăng ký thế chấp, sử dụng các mẫu đơn 

đã được thực hiện nghiêm túc theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT. 

Hồ sơ đăng ký, thời hạn đăng ký và việc từ chối 

đăng ký giao dịch bảo đảm cũng được thực hiện 

đúng quy định. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra đã nghe 

phản ánh của các tổ chức tín dụng, tổ chức hành 

nghề công chứng, Chi nhánh Ngân hàng Nhà 

nước tỉnh về thực tiễn thực hiện đăng ký giao 

dịch bảo đảm tại địa phương.

Từ những vướng mắc, bất cập còn tồn 

tại, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những đề xuất, 

kiến nghị của các tổ chức, cơ quan, đơn vị 

có liên quan để đề xuất với cơ quan có thẩm 

quyền như: Các Văn phòng đăng ký quyền sử 

dụng đất còn gặp phải một số khó khăn về cơ 

sở vật chất và nguồn nhân lực;   việc tổ chức 

tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác 

đăng ký giao dịch bảo đảm; hoàn thiện các 

quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm 

và đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền 

sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh 

nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ cho 

việc phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng 

nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội tại địa phương./.

NGÔ LAN PHƯƠNG

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 
17/8/2016 của UBND huyện Chợ Mới về 
việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, công tác tư pháp năm 2016.  Trong 3 
ngày 20, 21 và 22/9/2016, Đoàn kiểm tra huyện 
Chợ Mới do ông Trần Đức Toàn - Trưởng phòng 
Tư pháp huyện Chợ Mới làm Trưởng đoàn đã tiến 
hành kiểm tra việc thực hiện công tác tư pháp, 
phổ biến giáo dục pháp luật tại 04 đơn vị cấp xã: 
Yên Cư, Mai Lạp, Yên Đĩnh, Quảng Chu.

Tại các đơn vị, Đoàn đã kiểm tra về các nội 
dung: Tình hình triển khai thực hiện công tác tư 
pháp trên các lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành 
chính; theo dõi thi hành pháp luật và tình hình 
thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; 
nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực; công tác 
kiểm tra, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác 
hòa giải ở cơ sở; việc thực hiện các thủ tục hành 
chính về lĩnh vực công tác hoà giải cơ sở; việc xây 

dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; việc 
thực hiện hương ước, quy ước tại địa phương 
và các công tác tư pháp khác theo quy định của 
pháp luật.

Qua kiểm tra, cho thấy công tác tư pháp 
nói chung và công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật nói riêng tại các đơn vị luôn được cấp uỷ, 
chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn 
thể quan tâm, chỉ đạo thực hiện, nhận thức của 
cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác này 
từng bước được nâng lên góp phần giảm thiểu 
các vi phạm pháp luật tại địa phương. Mặt khác, 
qua kiểm tra còn kịp thời phát hiện những nhân 
tố mới để phát huy và đưa ra các giải pháp khắc 
phục những yếu kém, sai sót trong quá trình 
thực hiện nhiệm vụ góp phần đưa công tác tư 
pháp và phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở đi 
vào chiều sâu, chất lượng và hiệu quả./.

THU HIỀN
Phòng Tư pháp huyện Chợ Mới
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Ngày 22/9/2016, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban 
hành Kế hoạch số 321/KH-UBND về tổ chức 
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2016, với chủ 
đề: “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; 
giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh 
chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho 
sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền 
con người, quyền công dân”.

Theo Kế hoạch, tổ chức Ngày Pháp luật năm 
nay tỉnh sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm là: 
Quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách 
trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm 
cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan 
trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 
sản xuất; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi, 
bổ sung, ban hành mới; các quy định pháp luật, 
các điều ước Quốc tế, thỏa thuận Quốc tế liên quan 
đến quyền con người, quyền công dân hoặc có liên 
quan đến người dân và doanh nghiệp mà Việt Nam 
là thành viên. Tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc 
các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư 
pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp 
thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và 
doanh nghiệp, khai thông, huy động mọi nguồn lực 
xã hội. Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, 
tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, 
nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện 
pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi 
phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao 
chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ 
pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa 
pháp lý trong cán bộ, nhân dân. Tôn vinh những tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây 
dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân 
dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật và giải 
quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân 
cư, củng cố khối đoàn kết cộng đồng; gắn với tổ chức 
thành công Hội thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi” tỉnh 
Bắc Kạn lần thứ III năm 2016.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật 
được tổ chức trong cả năm, bảo đảm tính thường 
xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng bắt đầu 
từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 30/11/2016; cao 
điểm trong tuần lễ từ ngày 07/11/2016 đến ngày 
12/11/2016 với  nhiều hình thức đa dạng, phong 
phú như: Qua mạng internet, ứng dụng công nghệ 
thông tin; thi tìm hiểu pháp luật; sử dụng mạng 
lưới loa truyền thanh cơ sở; thiết lập chuyên trang, 
chuyên mục phát thanh truyền hình để bình luận, 
đối thoại chính sách, pháp luật gắn với vấn đề dư 
luận xã hội quan tâm; tổ chức các toạ đàm, hội thảo 
về xây dựng, thực thi pháp luật; tư vấn pháp luật, 
trợ giúp pháp lý, mở phiên toà lưu động; lồng ghép 
qua lễ hội, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ; tổ chức lễ 
hưởng ứng Ngày pháp luật hoặc lồng ghép hưởng 
ứng qua các hoạt động chuyên môn phù hợp...

Là cơ quan Thường trực của Hội đồng phối 
hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh - Sở Tư 
pháp được giao tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 
hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016 tại cấp tỉnh 
với hình thức tổ chức Hội thi “Báo cáo viên pháp 
luật giỏi” tỉnh Bắc Kạn lần thứ III năm 2016, đồng 
thời, theo dõi đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh 
giá việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này trên địa 
bàn tỉnh./.

NGUYỄN DIỄM

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH BẮC KẠN NĂM 2016

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG
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Thực hiện Văn bản số 

3174/UBND-PC ngày 

01/8/2016 của UBND 

tỉnh về việc tổ chức Hội nghị 

tập huấn, Kế hoạch số 162/KH-

STP ngày 24/6/2016 của Sở Tư 

pháp về tập huấn nghiệp vụ 

công tác hộ tịch, chứng thực, 

nuôi con nuôi và thực hiện liên 

thông các thủ tục hành chính: 

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm 

y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 

đăng ký khai tử, xóa đăng ký 

thường trú cho công dân; các 

quy định của pháp luật về trách 

nhiệm bồi thường của nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, 

trong 02 ngày 27, 28/9/2016,  

Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị 

tập huấn cho các đối tượng là 

công chức Tư pháp - Hộ tịch 

trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đồng chí Đoàn Quang Tài 

- Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự 

và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự 

Hội nghị còn có đại diện Phòng 

Tư pháp các huyện, thành phố 

và toàn thể công chức Tư pháp 

- Hộ tịch 122 xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các học viên 

đã được tập huấn, giới thiệu 

các chuyên đề theo nội dung 

Hội nghị, đồng thời, được 

thảo luận những tình huống 

và nghe Báo cáo viên giải đáp 

những vướng mắc về hộ tịch, 

chứng thực, nuôi con nuôi phát 

sinh từ thực tế trong quá trình 

thực hiện các công tác này.

Phát biểu tại Hội nghị, 

đồng chí Đoàn Quang Tài - Phó 

Giám đốc Sở Tư pháp nhấn 

mạnh: Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thường trú, cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

và đăng ký khai tử, xóa đăng 

ký thường trú cho công dân là 

công việc thường xuyên, phát 

sinh hàng ngày, trong khi, hiện 

nay các văn bản hướng dẫn về 

hộ tịch, nuôi con nuôi rất nhiều 

và thay đổi thường xuyên, đặc 

biệt là các biểu mẫu về hộ tịch; 

do đó, đòi hỏi mỗi công chức Tư 

pháp - Hộ tịch ngoài kiến thức 

về chuyên môn, kinh nghiệm, 

trách nhiệm trong công tác thì 

còn phải thường xuyên nắm 

bắt, cập nhật các quy định của 

pháp luật về những vấn đề liên 

quan để thực hiện có hiệu quả 

các công tác này ở cơ sở, địa 

phương, kịp thời đáp ứng mọi 

nhu cầu của nhân dân./.
NGỌC ÁNH

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG
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Thực hiện chương trình công tác Đoàn 
và phong trào thanh niên năm 2016; để 
thiết thực chào mừng Kỷ niệm 71 năm 

Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 
(28/8/1945 - 28/8/2016). Đồng thời nhằm giúp 
đội ngũ báo cáo viên của Đoàn cập nhật, nắm 
bắt các thông tin cần thiết về công tác dân vận, 
công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với 
thanh niên trong giai đoạn hiện nay; tạo điều 
kiện để đội ngũ báo cáo viên của Đoàn trau dồi 
kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm và học hỏi, 
nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, 
ngày 24/8/2016, Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức 
Hội thi “Báo cáo viên giỏi năm 2016”.

Tới dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí: Hồ Thị 
Kim Ngân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc 
phụ trách Sở Tư pháp; đồng chí Trần Đăng Khoa 
- Phó Giám đốc Sở Tư pháp, các lãnh đạo phòng, 
đơn vị; cùng toàn thể các đoàn viên trong chi 
đoàn, các công chức, viên chức trong cơ quan 
đến xem cổ vũ.

Tham gia Hội thi có 17 thí sinh được lựa 
chọn từ các phòng, đơn vị. Hội thi diễn ra dưới 
hình thức sân khấu, với hai nội dung thi: Thuyết 
trình và ứng xử. Các thí sinh chuẩn bị chu đáo 
các nội dung thi, trình bày các phần thi với sự 
sáng tạo, kỹ năng diễn giải vấn đề mạch lạc có 
chiều sâu về các chuyên đề mang tính tuyên 
truyền cao như: Chuyên đề “Quyền và nghĩa 
vụ của người sử dụng đất” của thí sinh Nguyễn 
Phương Bằng - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 
nước; chuyên đề “Những vấn đề cơ bản về công 
tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” của 
thí sinh Phan Đình Dương - Phòng Quản lý Xử lý 
vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp 
luật; chuyên đề “Luật phòng, chống bạo lực gia 
đình” của thí sinh Nông Thị Chiên - Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý Nhà nước; chuyên đề “Luật An 

toàn thông tin mạng” của thí sinh Hà Thị Nhung 
- Phòng Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và 
Theo dõi thi hành pháp luật; chuyên đề “Luật 
Hôn nhân và gia đình” của thí sinh Lăng Thị Mai - 
Phòng Hành chính Tư pháp... Phần thi ứng xử các 
thí sinh trả lời lưu loát, mạch lạc những câu hỏi 
do Ban Giám khảo đặt ra.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 01 
giải Nhất cho thí sinh Phan Đình Dương - Phòng 
Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi 
hành pháp luật; 01 giải Nhì cho thí sinh: Nguyễn 
Phương Bằng - Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 
nước; 02 giải Ba cho thí sinh Triệu Thị Hiền - Phòng 
Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi 
hành pháp luật và thí sinh Hoàng Ngọc Hoa - 
Phòng Bổ trợ tư pháp; cùng 13 giải khuyến khích. 

Việc tổ chức Hội thi “Báo cáo viên giỏi năm 
2016” đã tạo cơ hội cho các đoàn viên nâng cao 
kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng 
cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Đoàn.

  LỆ TRANG

Đồng chí Hoàng Thu Chung - Bí thư Chi đoàn, 
Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Trưởng Ban 

Tổ chức phát biểu khai mạc Hội thi.

TRANG TIN HOẠT ĐỘNG
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Nhiệm vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính (TTHC) 

là nhiệm vụ mới được 

Chính phủ giao cho ngành 

Tư pháp. Đối với tỉnh Bắc Kạn, 

Phòng Kiểm soát TTHC được 

UBND tỉnh chuyển giao chính 

thức về Sở Tư pháp từ ngày 

01/8/2013 với chức năng tham 

mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện 

quản lý nhà nước về công tác 

kiểm soát TTHC tại địa phương.

Trong giai đoạn 2011 - 

2015, dưới sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo sát sao của UBND 

tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của 

các ngành, đơn vị, địa phương 

cùng “chung tay” trong công 

cuộc cải cách TTHC đã góp 

phần đảm bảo thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh; 

từng bước đơn giản hoá các 

TTHC, đáp ứng nhu cầu của 

nhân dân; hướng tới xây dựng 

nền hành chính văn minh, 

chuyên nghiệp, hiệu quả. 

Một số kết quả trong công 

tác cải cách TTHC của tỉnh giai 

đoạn 2011 - 2015, cụ thể là:

Về cán bộ đầu mối kiểm 

soát TTHC: Các đơn vị trên địa 

bàn tỉnh đã xây dựng và kiện 

toàn hệ thống cán bộ đầu mối 

kiểm soát TTHC. Hiện nay, toàn 

tỉnh có 232 cán bộ đầu mối 

kiểm soát TTHC, đảm bảo mỗi 

sở, UBND cấp huyện và UBND 

cấp xã đều có ít nhất 01 cán bộ 

đầu mối kiểm soát TTHC.

Về rà soát TTHC:  Mục đích 

của việc rà soát TTHC là đánh 

giá những TTHC hiện hành để 

kịp thời phát hiện và kiến nghị 

cơ quan, người có thẩm quyền 

xem xét, quyết định việc sửa đổi, 

bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ 

những quy định, TTHC không 

cần thiết, không hợp lý, không 

hợp pháp, không đáp ứng được 

các nguyên tắc về quy định 

TTHC như đơn giản, dễ hiểu, dễ 

thực hiện. Vì vậy, UBND tỉnh đã 

ban hành các kế hoạch rà soát 

hàng năm với tổng số 634 TTHC 

được rà soát, qua đó kiến nghị 

Chính phủ và các Bộ, ngành đơn 

giản hóa 48 TTHC. Cụ thể: Năm 

2012 có 377 TTHC được rà soát, 

qua đó kiến nghị Chính phủ và 

các Bộ, ngành đơn giản hóa 10 

TTHC;  năm 2013 có 119 TTHC 

được rà soát và kiến nghị đơn 

giản hóa 15 TTHC;  năm 2014 

có 71 TTHC được rà soát và kiến 

nghị đơn giản hóa 09 TTHC;  

năm 2015 có 67 TTHC được rà 

soát và kiến nghị đơn giản hóa 

14 TTHC. 

Về công bố, công khai 
TTHC: Trong giai đoạn 2011 - 

2015, UBND tỉnh ban hành 98 

Quyết định công bố TTHC, 21 

Quyết định sao y TTHC với tổng 

số 1.692 TTHC được công bố 

thuộc phạm vi giải quyết của 

HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính 
giai đoạn 2011 - 2015 tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn ngày 19/9/2016.
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các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn (Trong đó: 

năm 2011 có 05 Quyết định công 

bố TTHC với tổng số 66 thủ tục; 

năm 2012 có 10 Quyết định công 

bố với 145 thủ tục; năm 2013 có 

44 Quyết định công bố TTHC với 

tổng số 706 thủ tục; năm 2014 

có 24 Quyết định với tổng số 

488 TTHC; năm 2015 các đơn vị 

đã trình UBND tỉnh ban hành 15 

Quyết định với tổng số 224 TTHC 

được công bố và 21 Quyết định 

sao y TTHC của các Bộ).

Bên cạnh đó, với vai trò 

là cơ quan tham mưu về công 

tác kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp 

đã biên tập, xây dựng bộ TTHC 

áp dụng tại các Sở, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã để cung 

cấp cho các đơn vị niêm yết 

công khai và theo dõi thực 

hiện. Việc xây dựng và công bố 

thường xuyên bộ TTHC của các 

sở, UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã cùng với yêu cầu bắt buộc 

niêm yết nội dung TTHC tại trụ 

sở làm việc đã giúp cho cán bộ, 

công chức và các tổ chức, công 

dân thuận lợi trong việc tìm 

hiểu, tra cứu về trình tự, hồ sơ 

của TTHC, góp phần quan trọng 

vào việc tăng cường tính công 

khai, minh bạch trong việc tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ TTHC cho 

người dân, doanh nghiệp. Sau 

khi có các Quyết định công bố 

TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh, 

Sở Tư pháp đã tiến hành cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia 

về thủ tục hành chính với 1.256 

TTHC đề nghị công khai, 1.045 

TTHC đề nghị không công khai, 

18 văn bản đề nghị công khai. 

Về tình hình tiếp nhận 

và giải quyết TTHC: Trong 

giai đoạn 2011 - 2015, toàn 

tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 

1.200.329 hồ sơ, trong đó có 

270 hồ sơ quá hạn thuộc các 

lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; an toàn thực phẩm; 

văn hóa, thể thao và du lịch; lao 

động - thương binh và xã hội. 

Nguyên nhân hồ sơ quá hạn là 

do hộ gia đình, cá nhân chậm 

thực hiện nghĩa vụ tài chính; 

công việc quá nhiều, cán bộ 

phụ trách thường xuyên đi địa 

bàn kiểm tra, dẫn đến thời gian 

thẩm định hồ sơ chưa đảm bảo 

theo thời hạn giải quyết thủ 

tục; chưa có văn bản hướng 

dẫn thực hiện; Luật Đất đai 

mới ban hành, có nhiều điểm 

mới nên việc thực hiện TTHC 

còn chậm, gặp nhiều khó khăn 

trong công tác giải phóng mặt 

bằng, xây dựng giá đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất; 

cơ chế phối hợp giữa các cơ 

quan chưa tốt như: Trong các 

trường hợp giải quyết theo cơ 

chế một cửa liên thông, trong 

việc phối hợp giữa cán bộ Văn 

hóa - Xã hội với Phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

huyện, Bảo hiểm xã hội huyện 

giải quyết cấp thẻ Bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi…; trình 

độ, năng lực hạn chế của cán bộ 

trực tiếp giải quyết; thiếu thốn 

về trang thiết bị làm việc, chất 

lượng không đảm bảo.

Về thẩm định các quy 
định TTHC trong dự thảo văn 
bản QPPL thuộc thẩm quyền 
ban hành của UBND tỉnh: Việc 

đánh giá tác động và cho ý 

kiến về quy định TTHC trong 

dự thảo văn bản trước khi trình 

ban hành là một nội dung công 

việc rất mới và phức tạp, đòi hỏi 

sự nghiên cứu chuyên sâu của 

cả người xây dựng dự thảo văn 

bản và đơn vị cho ý kiến. Trong 

giai đoạn 2011 - 2015, cơ quan 

kiểm soát TTHC đã cho ý kiến và 

thẩm định quy định TTHC trong 

28 dự thảo văn bản QPPL thuộc 

thẩm quyền ban hành của 

UBND tỉnh. Qua việc thẩm định, 

cho ý kiến đã yêu cầu các đơn vị 

chủ trì soạn thảo chỉ đưa vào dự 

thảo những quy định TTHC đáp 

ứng các yêu cầu về sự cần thiết, 

tính hợp lý và hợp pháp, giảm 

thiểu về chi phí, thời gian khi 

thực hiện TTHC trong thực tế 

trong thực tế, hạn chế đến mức 

thấp nhất việc đưa ra những 

quy định rườm rà về trình tự, 

thành phần hồ sơ không cần 

thiết, bất hợp lý.

(Xem tiếp trang 28)
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Ngày 22/7/2016, Bộ Tư 

pháp ban hành Thông 

tư số 10/2016/TT-BTP 

quy định về báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp 

luật (Thông tư số 10/2016/

TT-BTP) thay thế Thông tư 

số 21/2013/TT-BTP ngày 

18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định trình tự, thủ 

tục công nhận, miễn nhiệm 

báo cáo viên pháp luật; công 

nhận, cho thôi làm tuyên 

truyền viên pháp luật và một 

số biện pháp bảo đảm hoạt 

động của báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp 

luật. Thông tư có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 10/9/2016. 

Trong số này, Ban Biên tập Bản 

tin Tư pháp Bắc Kạn xin giới 

thiệu tới độc giả một số điểm 

mới đáng chú ý của Thông tư 

số 10/2016/TT-BTP.

Thứ nhất, về  công nhận 

báo cáo viên pháp luật

Thông tư số 10/2016/

TT-BTP  bổ sung thêm các cơ 

quan sau đây ở cấp tỉnh và 

cấp huyện được đề nghị công 

nhận báo cáo viên pháp luật, 

gồm: Viện kiểm sát nhân dân, 

Tòa án nhân dân, Cục Thi hành 

án dân sự/Chi Cục Thi hành án 

dân sự và cơ quan nhà nước 

cấp tỉnh, cấp huyện khác.

Quy định về số lượng 

báo cáo viên pháp luật của 

Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, 

tổ chức do Thủ trưởng đơn vị 

quyết định nhưng phải bảo 

đảm mỗi lĩnh vực pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý chuyên 

sâu có ít nhất 01 báo cáo viên 

pháp luật kiêm nhiệm thực 

hiện hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

Văn bản đề nghị công 

nhận báo cáo viên pháp luật 

phải có đầy đủ các thông tin của 

người được đề nghị công nhận 

báo cáo viên pháp luật: Họ và 

tên; chức vụ, chức danh (nếu 

có) và cơ quan, tổ chức, đơn vị 

công tác; trình độ chuyên môn; 

lĩnh vực pháp luật chuyên môn 

sâu dự kiến kiêm nhiệm thực 

hiện hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật.

Thứ hai, về miễn nhiệm   

báo cáo viên pháp luật 

Thông tư số 10/2016/TT-

BTP quy định cụ thể hơn về 

trường hợp miễn nhiệm  báo 

cáo viên pháp luật: “Tự nguyện 

xin thôi làm  báo cáo viên pháp 

luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh 

gia đình hoặc vì lý do khác” và 

bổ sung thêm trường hợp 

miễn nhiệm báo cáo viên pháp 

luật khi “chuyển công tác khỏi 

cơ quan, tổ chức đã đề nghị công 

nhận  báo cáo viên pháp luật”, 

“có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi theo quy định 

của Bộ luật Dân sự”.

Thứ ba, về  công nhận   

tuyên truyền viên pháp luật

Thông tư quy định bổ 

sung đối tượng đề nghị công 

nhận tuyên truyền viên pháp 

luật. Theo đó, căn cứ danh 

sách tự nguyện đăng ký tham 

gia làm tuyên truyền viên 

pháp luật từ địa bàn cơ sở, thực 

trạng đội ngũ công chức của 

Ủy ban nhân dân cấp xã và nhu 

cầu xây dựng đội ngũ tuyên 

truyền viên pháp luật thực tế 

trên địa bàn cấp xã, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 

định công nhận tuyên truyền 

viên pháp luật, bảo đảm có đủ 

nguồn lực để triển khai công 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
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tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trên địa bàn.

Thay đổi thời gian, 

phương thức đề nghị công 

nhận tuyên tuyền viên pháp 

luật. Cụ thể: Định kỳ tháng 9 

hàng năm, công chức Tư pháp 

- Hộ tịch chủ trì, phối hợp với 

Trưởng ban công tác Mặt trận, 

Trưởng thôn, làng, ấp, bản, 

buôn, phum, sóc, tổ dân phố, 

khu phố, khối phố và cộng 

đồng dân cư khác (sau đây gọi 

là địa bàn cơ sở) và người đứng 

đầu các tổ chức chính trị - xã 

hội trên địa bàn cấp xã thông 

báo công khai tiêu chuẩn 

tuyên truyền viên pháp luật; 

các quy định về công nhận 

tuyên truyền viên pháp luật tới 

cơ quan, đơn vị và người dân 

trên địa bàn cơ sở để tự nguyện 

đăng ký tham gia làm tuyên 

truyền viên pháp luật.

Thứ tư, về cho thôi làm 

tuyên truyền viên pháp luật

Thông tư số 10/2016/

TT-BTP bổ sung thêm trường 

hợp  “Tự nguyện xin thôi làm 

tuyên truyền viên pháp luật vì lý 

do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình 

hoặc vì lý do khác”. Đồng thời 

bỏ trường hợp cho thôi làm 

tuyên truyên viên pháp luật vì 

“Không còn uy tín trong cộng 

đồng dân cư”.

Ngoài những điểm mới 

cơ bản nêu trên, Thông tư số 

10/2016/TT-BTP thay đổi về 

trình tự, thủ tục công nhận, 

miễn nhiệm báo cáo viên pháp 

luật, tuyên truyền viên pháp 

luật theo hướng đơn giản, 

thuận lợi hơn trong thực hiện 

cũng như phù hợp với yêu cầu 

công tác quản lý nhà nước.

Để triển khai thực hiện, 

Thông tư quy định trường hợp 

Báo cáo viên pháp luật đã được 

công nhận theo quy định của 

Thông tư số 21/2013/TT-BTP còn 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo 

quy định của Luật Phổ biến, giáo 

dục pháp luật tiếp tục là báo cáo 

viên pháp luật, không phải công 

nhận lại./.

BBT

Về tiếp nhận, xử lý các 
phản ánh, kiến nghị của tổ 
chức, cá nhân về TTHC: Sở Tư 

pháp đã tham mưu cho UBND 

tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực 

hiện niêm yết công khai địa 

chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh 

kiến nghị của tổ chức, cá nhân 

tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả. Trong giai đoạn 2011 

- 2015, tiếp nhận và giải quyết 

03 kiến nghị của các cá nhân 

khi thực hiện các TTHC liên 

quan đến lĩnh vực đất đai trên 

địa bàn thành phố Bắc Kạn, 

huyện Chợ Đồn.

Về các nội dung liên 
quan khác: Hàng năm, Sở Tư 
pháp đã tham mưu cho UBND 
tỉnh ban hành kế hoạch 
truyền thông về kiểm soát 
TTHC nhằm tăng cường việc 
thông tin, tuyên truyền các 
nội dung về kiểm soát TTHC; 
xây dựng chuyên mục kiểm 
soát TTHC phát sóng trên Đài 
Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh 
thực hiện việc kiểm tra thực 
tế công tác kiểm soát TTHC 
tại các sở, UBND cấp huyện 
và UBND cấp xã, qua kiểm tra 
đã kịp thời phát hiện những 

tồn tại, hạn chế của các đơn 
vị, nhất là trong quá trình 
tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC, 
từ đó có những kiến nghị, đề 
xuất xử lý kịp thời; tổ chức 
các lớp tập huấn nghiệp vụ 
kiểm soát TTHC cho cán bộ 
đầu mối kiểm soát TTHC các 
sở, ban, ngành, cán bộ Tư 
pháp các huyện, thành phố 
và các xã, phường, thị trấn; rà 
soát và kiện toàn lại đội ngũ 
cán bộ đầu mối làm công tác 
kiểm soát TTHC tại các sở, 
ngành chuyên môn cấp tỉnh 

và UBND cấp huyện, cấp xã./.

NGUYỄN DIỄM

 (Tiếp theo trang 25)





Nhận cờ lưu niệm của Ban Tổ chức Hội thi.

Phần thi giới thiệu.

Phần thi tiểu phẩm.

Phần thi lý thuyết.

Đoàn tỉnh Bắc Kạn tham gia tại Hội thi.


